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02 Overzicht van de 
Onderneming
De VVBAD heeft een lange traditie in het streven naar pro
fessionalisering van de sector. META, tijdschrift voor biblio-
theek & archief, gaat via zijn voorgangers Bibliotheek- & 
Archiefgids en De Bibliotheekgids terug tot 1922. De 
VVBAD organiseert al sinds jaar en dag studiedagen. De 
Informaticamarkt, gelanceerd in 1987, groeide uit tot het 
tweejaarlijkse evenement Informatie aan Zee in het Kursaal 
Oostende, een evenement dat inmiddels ook buiten de 
eigen sector bekendheid geniet. De vereniging heeft dus 
een aantal sterke merken in huis. Door haar werking en 
activiteiten organiseert de vereniging een structureel 
overleg tussen openbare bibliotheken, wetenschappelijke 
bibliotheken en speciale bibliotheken, documentatiedien
sten, erfgoedbibliotheken en archieven. Onze leden zijn 
informatieprofessionals die gedrukte en digitale informa
tiebronnen beheren en intellectueel toegankelijk houden 
ten dienste van anderen. Informatieprofessionals werken 
in uiteenlopende particuliere, openbare en academische 
instellingen, of zelfstandig. 

Er is nog een mooi groeipotentieel om meer nietleiding
gevenden te bereiken. De vereniging is nauw betrokken bij 
de vorming van opleidingen voor de sector en organiseert 
zelf opleidingen, collegagroepen en bijscholing. Hier liggen 
heel wat kansen. De snelle innovatie in de sector, de ten
dens naar een meer integraal beleid en sterkere internati
onale netwerken bieden heel wat mogelijkheden. 

Met een stabiele werking die teruggaat tot de stichting 
in 1921, een gezonde financiële basis, eigen infrastructuur 
en personeel beschikt de vereniging over de nodige troe
ven voor een professionele werking als beroepsvereniging. 
Door een stopzetting van de Vlaamse subsidies in 2019 
moest de vereniging op zoek gaan naar een hertekende 
werking. Hierbij werd de taakverdeling tussen de profes
sionele medewerkers in het coördinatieteam en de vrijwil
lige bestuursleden herbekeken en werden nieuwe accenten 
gelegd. De haalbaarheid van die nieuwe verdeling en de 
effectiviteit van de nieuwe aanpak moet nauw opgevolgd 
worden, maar zorgde intussen weer voor een stabiele wer
king met een mooi groeipotentieel.

Professionalisering van de sector blijft in elk geval de kern
opdracht van de VVBAD.

A. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE 
DOELSTELLINGEN 

DE MISSIE VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR 
BIBLIOTHEEK, ARCHIEF & DOCUMENTATIE
De VVBAD is dé beroepsvereniging in Vlaanderen van 
informatieprofessionals. Onze ledenvereniging, onder
steund door een professioneel team, stimuleert overleg 
en samenwerking in het werkveld en streeft naar verdere 
professionalisering en ontwikkeling van de sector.

Voor al onze leden, zowel personen als organisaties, zijn 
we een platform voor uitwisseling van kennis en exper-
tise. Door te netwerken, te informeren en activiteiten te 
organiseren, streven we naar de verdere professionalise
ring en ontwikkeling van de sector. We brengen de noden 
en uitdagingen binnen de sector in kaart en proberen hier 
antwoorden op te vinden.

De VVBAD vertegenwoordigt de sector bij overheden en 
andere partners. Wij treden op als adviseur en belangen-
behartiger en werken actief aan het imago van de brede 
informatiesector.

Zo ijveren we ervoor dat alle burgers nu en in de toekomst 
gebruik kunnen maken van goed bewaarde en toeganke
lijke informatie, en dat ze begeleid worden in de kritische 
omgang met informatie en data.

DE VISIE VAN DE VVBAD
De VVBAD is een beroepsvereniging die informatiepro
fessionals uit verschillende deelsectoren samenbrengt en 
ondersteunt. De beroepen van archivaris en bibliothecaris 
zijn minder strak gedefinieerd dan vroeger, maar informa
tieprofessionals vinden zich toch nog altijd rond gedeelde 
interesses en gedeelde waarden, gebaseerd op gelijkaar
dige (werk)ervaring. Als beroepsvereniging zet de VVBAD 
sterk in op vakgerichte informatieverstrekking en oplei-
ding, in eerste instantie gericht op haar leden, bij uitbrei
ding op de brede sector.

De leden van de VVBAD zijn zowel instellingen als per
sonen. De werking ontwikkelt zich bottomup, dankzij de 
inzet en het engagement van een grote groep vrijwilligers 
die actief zijn in de sector en de vereniging ervaren als ‘van 
ons en voor ons’. Dat blijkt onder meer uit de hoge waar
dering voor de studiedagen die de VVBAD organiseert en 
die ontwikkeld worden door de leden voor de leden.
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De vereniging kent een sectorale organisatie. De VVBAD 
telt ongeveer twintig afdelingen, meestal gebaseerd op 
een gemeenschappelijke werkomgeving, en gestruc
tureerd volgens vier secties: Archief en Hedendaags 
Documentbeheer (AHD), Hogeschoolbibliotheken (HSB), 
Openbare Bibliotheken (OB) en Wetenschappelijke en 
Documentaire Informatie (WDI); een commissie: het 
Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) en een 
projectgroep: het Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken 
(OWB). Deze afdelingen kennen in hun dagelijkse werking 
een grote mate van autonomie.

Tegelijkertijd heeft de vereniging een sterke transversale 
identiteit. META, tijdschrift voor bibliotheek & archief en 
Informatie aan Zee, het tweejaarlijkse congres voor de 
informatieprofessional in Vlaanderen, vormen samen het 
uithangbord van de vereniging. Zowel het tijdschrift als 
het congres zijn transversaal georganiseerd, met inbreng 
vanuit alle deelsectoren en een sterke ondersteuning door 
de medewerkers van het coördinatieteam. Daarnaast sti
muleert het bestuursorgaan de samenwerking tussen de 
verschillende afdelingen en deelsectoren.

Inhoudelijk werkt de VVBAD in eerste instantie rond 
beroeps en opleidingsmateries. De vereniging ambieert 
hier de rol van voortrekker. Waar nodig ontwikkelt de ver
eniging projecten ter ondersteuning van de sector, maar 
dat altijd complementair aan wat andere spelers doen en 
niet ten koste van haar hoofdopdrachten.

Tot slot treedt de VVBAD op als belangenbehartiger. In 
strikte zin behartigt de vereniging de belangen van de 
informatiesector als geheel en van de verschillende deel
sectoren. Ze toont daarbij haar gewicht als belangenbe
hartiger bij haar achterban en bij het bredere publiek, via 
haar eigen kanalen en, indien nodig, via de pers. De VVBAD 
promoot de beroepen in de sector door sensibiliserend te 
werken naar het brede publiek en naar de pers.

De VVBAD streeft naar een kwaliteitsvolle werking. Ze eva
lueert haar werking op regelmatige basis en respecteert 
de principes van goed bestuur.

DE WAARDEN VAN DE VVBAD
De werking van de VVBAD wordt ondersteund door drie 
basiswaarden die de identiteit en de werking van de ver
eniging mee bepalen:

Vrije toegang tot informatie
Informatie moet zoveel mogelijk zonder beperkingen toe
gankelijk zijn voor de (potentiële) gebruikers, ook al is er 
een sterke tendens in onze samenleving om informatie te 
commercialiseren en om het publieke domein in te perken. 
De opkomst van fake news stelt informatieprofessionals 
voor nieuwe uitdagingen op dat vlak. Over haar eigen wer
king communiceert de VVBAD open en helder.

Democratie en pluralisme
Het recht op informatie en vrijheid van meningsuiting zijn 
belangrijke voorwaarden voor een democratische samen
leving waaraan alle burgers actief kunnen participeren. 
Maar ook de VVBAD zelf werkt vanuit een democratische 
en pluralistische ingesteldheid. Als ledenvereniging ontwik
kelt zij haar werking van onderuit en houdt ze rekening met 
de wensen van haar leden.

Duurzaamheid
Door informatie ter beschikking te stellen en te hergebrui
ken, draagt de sector bij aan een duurzame samenleving. 
In 2016 aanvaardden de Verenigde Naties de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Agenda 2030. De internati
onale bibliotheekorganisatie IFLA vertaalde deze ontwik
kelingsdoelen naar de bibliotheekwerking. De VVBAD sti
muleert de sector om mee te werken aan de realisatie van 
deze Agenda 2030. Ook de VVBAD heeft in haar werking 
oog voor duurzaamheid. Ze heeft in het bijzonder aan
dacht voor de ecologische impact van haar activiteiten en 
haar werking. De vereniging heeft een lange traditie van 
kennisborging en kennisdeling en werkt zo mee aan de 
realisatie van de Agenda 2030. Vanuit deze basiswaarden 
ondertekende de VVBAD in 2013 de engagementsverkla
ring EtnischCulturele Diversiteit (interculturaliseren.be).

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
1 - 5. = Visie
a - e. = Strategische doelstellingen
i - ix. = Operationele doelstellingen behorend bij de boven-
staande strategische doelstelling

1. De VVBAD is een sterk netwerk van informatieprofes
sionals uit de brede informatiesector. Het is een inclu
sieve gemeenschap met een groot engagement van de 
leden die de vereniging ervaren als ‘van ons, voor ons’.
a. We zetten in op cocreatie met onze leden. De afde

lingen spelen hierin een cruciale rol en stimuleren 
kennisdeling.
i. Bestuursleden gaan actief aan de slag om 

nieuwe leden te werven voor de afdelingen. 
Elke afdeling organiseert jaarlijks een activi
teit (volgens eigen invulling) die gericht is op 
het aantrekken van nieuwe (bestuurs)leden. 
Hiervoor bereidt het coördinatieteam in samen
werking met het bestuursorgaan een leidraad 
met tips en inhoudelijk materiaal voor, waar
mee de bestuursleden potentiële leden kunnen 
informeren over de verwachtingen en voorde
len van de functie.

ii. De bestuursleden en het coördinatieteam zet
ten maximaal in op het delen van professionele 
ervaringen. De bestuursleden staan in voor de 
inhoudelijke voorbereidingen en het coördina
tieteam biedt praktische ondersteuning om de 
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verschillende communicatiekanalen van de ver
eniging ten volle te benutten; bij het organise
ren van studiedagen en vormingsmomenten; 
bij besloten vergaderingen van de afdelingen 
en collegagroepen.

iii. Elke afdeling werkt met een eigen actieplan, 
om een aantal studiedagen te organiseren, 
bepaalde thema’s uit te diepen en kennis te 
delen, te werken rond belangenbehartiging en 
andere punten die bijdragen tot de missie van 
de vereniging. De voorbereiding wordt voorge
legd aan het bestuursorgaan en de voortgang 
wordt opgevolgd door het coördinatieteam.

iv. Het Overleg Wetenschappelijke Bibliotheken 
(OWB) zorgt via projecten, zoals het verzame
len van statistieken en depotprojecten, voor 
samenwerking met een focus op beleidson
dersteuning.

v. Enkele bestuursleden vormen een werkgroep 
waarin ze op basis van hun expertise een inhou
delijk programma uitwerken voor het tweejaar
lijks congres van de vereniging.

vi. Enkele bestuursleden vormen een werk
groep waarin ze op basis van hun expertise 
een bestemming voor een internationale uit
stap met inspirerende praktijken kiezen en een 
inhoudelijk programma uitwerken.

vii. Enkele bestuursleden vormen een werkgroep 
waarin ze op basis van hun expertise een aan
pak uitwerken voor een vernieuwde invulling 
van de Ger Schmookprijs met als doel profes
sionalisering en innovatie in de sector te stimu
leren.

viii. Een jaarlijks netwerkmoment speciaal voor 
actieve bestuursleden van de vereniging sti
muleert de samenwerking tussen verschillende 
bestuursleden, en de verschillende afdelingen 
van de vereniging. Zowel in de werking van de 
afdelingen als voor het opzetten van transver
sale activiteiten.

ix. De leden van de vereniging komen jaarlijks 
samen op een ledendag waar er over de ver
schillende afdelingen heen genetwerkt wordt 
en er de gelegenheid is voor een denkmoment 
over de werking van de VVBAD.

x. De bestuursleden en vrijwilligers worden op een 
gepaste manier bedankt voor hun inzet.

b. Ons betrouwbare imago frissen we op om ons doel
publiek vlotter te bereiken; we betrekken daarbij 
actief nieuwkomers in de sector, verruimen onze 
blik en richten ons in de toekomst ook tot nieuwe 
beroepen binnen de sector.
i. Alle leden dragen bij tot het informeren en 

enthousiasmeren van nietleden in de informa
tiesector. Hiervoor kunnen ze een beroep doen 
op het communicatiemateriaal dat het coördi
natieteam voorbereidt.

ii. Het coördinatieteam ontwikkelt een laagdrem
pelige actie om nietleden te informeren over 
de werking van de vereniging.

iii. De opdeling van de secties wordt geëvalueerd 
en waar nodig bijgestuurd. Een van de resulta
ten hiervan is dat ook de nietklassieke infor
matieprofessionals hun plaats vinden bij de 
VVBAD.

iv. We werken een aantrekkelijk pakket ledenvoor
delen uit.

c. We investeren in een aangenaam verenigingshuis, 
waar elke informatieprofessional zich welkom en 
betrokken voelt.
i. Een hechte gemeenschap heeft nood aan een 

eigen ruimte. Zowel fysiek als digitaal geven we 
hieraan invulling. In het verenigingshuis vinden 
de leden een plek voor ontmoetingen. Via onze 
sociale media stimuleren we kennisdeling en 
interactie, op Google Drive delen afdelingen 
hun kennis met de afdelingsleden, en kennis 
die breder gedeeld kan worden, krijgt een plek 
op de website van de vereniging.

2. De VVBAD is in Vlaanderen het platform voor uitwisse
ling van kennis en expertise binnen de informatiesector.
a. We zorgen voor kennisdeling binnen de eigen sec

ties, werk en projectgroepen.
i. Elke afdeling (secties, werkgroepen, vakgroe

pen, commissies) van de vereniging voert min
stens twee keer per jaar een overleg om de aan
pak voor het behalen van hun doelstellingen te 
bespreken en de resultaten te evalueren.

ii. Binnen de afdelingen wordt er maximaal aan 
expertisedeling gewerkt, met behulp van een 
eigen communicatiekanaal (mailgroep of Slack 
per afdeling) en gedeelde documentatie via het 
online platform (Google Drive) van de VVBAD.

b. We zorgen voor kennisdeling met de brede sector.
i. Er verschijnen jaarlijks acht nummers van META, 

waarin kennis en expertise gedeeld worden.
ii. Afhankelijk van de nood verschijnen er een à 

twee nieuwsbrieven per maand.
iii. Er vinden verschillende studiedagen plaats 

die inhoudelijk georganiseerd worden door 
de afdelingen, met praktische ondersteuning 
van het coördinatieteam. Deze spelen in op de 
noden van het moment in specifieke deelsecto
ren waarrond de afdelingen in kwestie expertise 
opbouwen.

iv. Er is een tweejaarlijks studiebezoek in het bui
tenland, waarbij ingezet wordt op internatio
nale kennisdeling. Voor deze reis of eendaagse 
uitstap kunnen leden van de vereniging zich 
tegen betaling inschrijven.

v. We zorgen via Okapi2 voor de verzameling van 
statistische gegevens van de wetenschappelijke 
bibliotheken van Vlaanderen.
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3. De VVBAD ondersteunt en stimuleert de verdere pro
fessionalisering en ontwikkeling van de sector.
a. We breiden ons vormingsaanbod dynamisch uit om 

al onze leden gemakkelijker toegang te geven tot 
opleidingen die afgestemd zijn op hun noden.
i. Er worden zo’n zes vormingsmomenten per 

jaar georganiseerd, gericht op verschillende 
noden van informatieprofessionals, waaraan 
leden tegen verlaagd tarief kunnen deelnemen. 
Hiervoor is er een samenwerking met verschil
lende partners. Voor een vijftal andere vormin
gen per jaar kan de vereniging een korting voor 
haar leden bekomen bij activiteiten van part
ners.

ii. Er vinden verschillende studiedagen plaats 
die inhoudelijk georganiseerd worden door 
de afdelingen, met praktische ondersteuning 
van het coördinatieteam. Deze spelen in op de 
noden van het moment in specifieke deelsecto
ren waarrond de afdelingen in kwestie expertise 
opbouwen.

iii. Het tweejaarlijks congres van de vereniging 
bereikt telkens meer dan 800 professionals uit 
de sector en zorgt voor inkomsten om andere 
activiteiten en projecten te financieren.

b. We publiceren een naslagwerk voor de bibliotheek 
en documentatiesector.
i. In samenwerking met Politeia wordt het 

naslagwerk Wegwijzer voor Bibliotheken en 
Documentatiecentra omgezet naar een vast
bladige uitgave.

c. We zoeken samenwerkingen met bedrijven die een 
meerwaarde hebben voor de sector. 
i. We exploreren nieuwe mogelijkheden, zoals 

sponsorpakketten, gemeenschappelijke stu
diedagen en evenementen waarbij er bijzon
dere aandacht is voor innovatieve praktijken.

ii. We ontwikkelen een nieuwe aanpak waarbij 
we minstens één jaarlijks contactmoment heb
ben met onze bedrijfscontacten. Met nauwe 
bedrijfscontacten vindt er jaarlijk minimaal één 
persoonlijk contactmoment plaats.

iii. We hebben jaarlijks twintig bedrijven die een 
lidmaatschap bij onze vereniging hebben.

iv. We contacteren jaarlijks bedrijven met een 
innovatieve werking gericht op onze sector met 
het oog op het uitbouwen van nieuwe bedrijfs
contacten. 

v. Een studiebezoek (in het buitenland) wordt 
gesponsord door een commerciële partner van 
de vereniging.

d. We zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met 
de opleidingsinstellingen voor onze sector. 
i. Via het overlegorgaan Cocobi volgen we de 

evoluties op bij de opleidingen voor onze sec
tor en geven we input uit het veld waar moge
lijk. 

ii. We zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden 
met de opleidingen voor ons vormingsaanbod.

4. De VVBAD heeft een professioneel coördinatieteam 
met een passie voor de sector, en staat garant voor 
kwaliteit en betrouwbaarheid.
a. We maken onze organisatie fit en wendbaar, zodat 

we snel kunnen inspelen op noden die zich in de 
sector ontwikkelen.
i. Het coördinatieteam voert het beleid van het 

bestuursorgaan uit.
ii. Het coördinatieteam wordt waar nodig aange

vuld met freelancers met een specifieke exper
tise.

iii. Het coördinatieteam zorgt ervoor dat de admi
nistratieve opvolging van de vzwwetgeving 
gebeurt.

iv. Het coördinatieteam is leergierig en volgt vor
mingen rond communicatie, het opbouwen van 
partnerschappen en ledenwerking.

v. Het coördinatieteam biedt in de mate van het 
mogelijke praktische ondersteuning aan de 
afdelingen.

5. De VVBAD is de vertegenwoordiger van de sector bij 
overheden en andere partners. Ze treedt op als advi
seur en belangenbehartiger.
a. We houden de vinger aan de pols bij het beleid en 

onderhouden contact met beleidsmakers.
i. We houden jaarlijks een overleg met het kabinet 

om elkaar te informeren en kansen en uitdagin
gen te signaleren. 

ii. Het coördinatieteam fungeert als vast contact
punt voor de Vlaamse en federale overheid en 
krijgt inhoudelijk input vanuit de afdelingen en 
het bestuursorgaan.

iii. Er is tweejaarlijks een netwerkmoment met 
beleidsmakers.

iv. We nemen deel aan de vergaderingen van 
de Sectorraad SociaalCultureel Werk van de 
SARC.

b. We investeren in duurzame samenwerkingen met 
onze partners.
i. De VVBAD volgt de internationale actuali

teit op en houdt haar leden op de hoogte 
van internationale evoluties via de nieuws
brief en het vakblad META. De vereniging 
staat in nauw contact met nationale part
ners zoals OP/TIL, Cultuurconnect, FARO, de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheken, Archiefpunt, 
Cult!, Iedereen Leest, LINC, VVSG, enzovoort, 
maar ook met de Europese en internationale 
beroepsorganisaties zoals EBLIDA, IFLA en ICA.

ii. Samen met de opleidingen lobbyen we ervoor 
dat werkgevers aandacht hebben voor goed 
opgeleid personeel. We stellen een overzicht 
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op van de verschillende functies binnen onze 
sector en bijbehorende competenties. 

iii. Samen met de opleidingen voor onze sector 
zetten we een campagne op om het imago van 
de sector te versterken.

c. We werken actief aan belangenbehartiging en aan 
ons imago naar het brede publiek. 
i. De informatiesector komt minstens één keer 

per jaar positief in de pers. De lijst met pers
contacten wordt actueel gehouden. 

ii. Belangenbehartiging is een gedeelde verant
woordelijkheid met de deelsectoren van de 
informatiesector. Voor de eigen sector ligt het 
initiatief bij de deelsectoren waarbij het coör
dinatieteam praktische ondersteuning biedt 
en de externe communicatie opvolgt. Het 
bestuursorgaan houdt toezicht op een inhou
delijk consistente boodschap en volgt de trans
versale ontwikkelingen op. 

B. VOORSTELLING VAN AANGEBODEN PRODUCTEN 
EN DIENSTEN

LIDMAATSCHAP EN VAKBLAD META –  
(PROFESSIONALISERING)
Met een lidmaatschap bij de VVBAD treedt de informa
tieprofessional toe tot een netwerk van gelijkgezinden en 
ervaringsspecialisten in hun vakgebied. Hierbij ontvangt 
een lid het vakblad META, dat bestaat uit artikelen geschre
ven door collega’s, en korting op studiedagen en vormin
gen die georganiseerd worden door de afdelingen en het 
coördinatieteam van de VVBAD. Daardoor zijn de studie
dagen en opleidingen afgestemd op de noden van de infor
matieprofessional. Leden ondersteunen de vereniging in 
haar rol als belangenbehartiger, waardoor hun belangen 
beter verdedigd kunnen worden.

VORMINGEN – (PROFESSIONALISERING)
Studiedagen, maar ook workshops, opleidingen en het 
tweedaags congres Informatie aan Zee spreken de brede 
informatiesector aan. Zowel doorgewinterde informatie
specialisten als nieuwelingen in de sector vinden er hun 
gading. Thema’s zijn sterk uiteenlopend en dekken de ver
schillende aspecten van het werk in de informatiesector, 
zowel sectorspecifieke als algemene competenties worden 
zo bijgeschaafd.

NETWERKPLATFORM – (PROFESSIONALISERING)
De VVBAD biedt een netwerkplatform, zowel offline als 
via verschillende online communicatiekanalen. De verschil
lende afdelingen komen op regelmatige basis samen en 
houden online contact. Zo wisselen ze ervaringen uit met 
elkaar.

BELANGENBEHARTIGING
Deze dienst leveren wij voor onze leden en bij uitbreiding 
voor de hele sector. We brengen de noden in de sector in 
kaart door persoonlijk contact met vertegenwoordigers 

uit de sector en centraliseren die bezorgdheden binnen 
het bestuursorgaan. Samen met het coördinatieteam 
werkt het bestuursorgaan een strategie uit om de belan
gen van de sector te behartigen naar beleidsmakers toe 
en het werk binnen de informatiesector te verbeteren. Zo 
kan er geijverd worden voor meer aandacht en meer mid
delen voor het werk binnen de sector. De VVBAD is de 
enige belangenbehartiger voor de informatieprofessional 
in Vlaanderen.

VERHUUR LOKALEN
De VVBAD deelt niet alleen een deel van haar gebouw, 
maar stelt ook haar vergaderzaal te huur. Zo kunnen leden, 
partners, maar ook externen tegen een interessant tarief 
een vergaderruimte op een gemakkelijk bereikbare loca
tie vinden. De ligging vlak aan het station biedt een sterke 
meerwaarde.

C. ORGANISATIESTRUCTUUR EN TEAM
De organisatie bestaat uit een bestuursorgaan en alge
mene vergadering, het coördinatieteam en afdelingen (sec
ties en werkgroepen).

Het bestuursorgaan bestaat uit leden die de verschillende 
afdelingen vertegenwoordigen en een vertegenwoordiger 
van het coördinatieteam, de coördinator. Het bestuursor
gaan zet de beleidslijnen uit en maakt een strategische 
planning die uitgevoerd wordt door het coördinatieteam 
en de afdelingen.

Het coördinatieteam bestaat uit een coördinator die de 
eindverantwoordelijkheid heeft over de activiteiten van 
het coördinatieteam en de teamleden aanstuurt om de 
uitgezette beleidslijnen en doelstellingen te realiseren. Een 
communicatieverantwoordelijke staat in voor de verschil
lende communicatiekanalen van de vereniging en bereidt 
de boekhouding voor. Een beleidsmedewerker staat in 
voor beleidsondersteuning en werkt de initiatieven uit die 
professionalisering binnen de sector stimuleren, zoals net
werkmomenten en vormingen, en onderhoudt de contac
ten met bedrijven die binnen de informatiesector actief zijn. 
Hierbij onderzoekt de beleidsmedewerker hoe de sector en 
bedrijven kunnen samenwerken aan een gemeenschap
pelijk doel. Tijdens een wekelijks teamoverleg bespreken 
de teamleden punten en projecten waaraan ze kunnen 
samenwerken.

De bestuursleden binnen de afdelingen organiseren het 
overleg binnen de afdelingen, bespreken hete hangijzers 
en uitdagingen in de eigen beroepsomgeving, geven stu
diedagen inhoudelijk vorm en evalueren ze, en geven input 
voor het vakblad META en andere communicatiekanalen 
van de vereniging. Een vertegenwoordiger van het coördi
natieteam is sporadisch aanwezig bij de vergaderingen van 
de afdelingen en volgt de ontwikkelingen op via de ver
slagen van de vergaderingen. Er is regelmatig contact tus
sen de coördinator en de voorzitters van de afdelingen. 
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A. MARKTEVOLUTIES
De sector is, net zoals onze maatschappij, in beweging. Het 
wordt steeds moeilijker om het hedendaagse document
beheer te combineren met het meer klassieke beheer van 
historische archieven, waardoor het beroep van archiva
ris opgesplitst dreigt te raken. Digitale bestanden bren
gen nieuwe uitdagingen met zich mee en vereisen nieuwe 
gewoonten voor archivering. De rol van ITspecialisten 
groeit daardoor en brengt de uitdaging met zich mee om 
het belang van de rol van de archivaris hierin te blijven 
benadrukken. Bibliotheken worden geconfronteerd met 
nieuwe en zeer brede verwachtingen. Zij moeten de huis
kamer van de stad of gemeente worden. Gezellig en uit
nodigend, maar ook met een degelijke digitale en fysieke 
collectie, en met interessante activiteiten die een meer
waarde bieden voor de samenleving. Daarnaast moeten ze 
de krachten bundelen in de strijd tegen laaggeletterdheid 
en fake news, en moeten ze skills in mediawijsheid door
geven. Wetenschappelijke bibliotheken merken een groot 
spanningsveld tussen traditionele opdrachten zoals onder
wijsondersteuning en collectievorming, het Europeana 
Data Model (EDM), en nieuwe vereisten voor ondersteu
ning van Research Data Management (RDM). Hierdoor 
zoekt de sector nieuwe profielen die deze noden moeten 
invullen. Bibliotheken in bedrijven of overheidsinstellingen 
zijn steeds meer ingebed in businessprocessen en kennis
management. Veel instellingen hebben immers alleen nog 
maar een digitale collectie, bestaande uit externe informa
tie en eigen publicaties of documenten, idealiter opgesla
gen in een gebruiksvriendelijke databank. De taken van 
informatiemanagers, datamanagers en informatieprofes
sionals zijn dusdanig geëvolueerd naar het opslaan en 
beschikbaar maken van informatie en kennis dat deze als 
het ware ‘vermarkt’ of ‘verkocht’ kunnen worden door de 
instellingen. Door deze veranderende rol in de samenle
ving, zijn ook de vereisten voor de medewerkers in de vol
ledige informatiesector veranderd. Constante bijscholing 
is nodig en bepaalde aspecten van de werking moeten 
efficiënter gebeuren.

B. CONCURRENTIEANALYSE
We zijn de enige belangenbehartiger in Vlaanderen voor 
informatieprofessionals. 

De Belgische Vereniging voor Documentatie is een 
beroepsvereniging die in 1947 gecreëerd werd en de infor
matie en documentatiespecialisten verenigt die in België 
hun vak uitoefenen.

Qua kennisdeling voor openbare bibliotheken is er het 
Nederlandse tijdschrift Bibliotheekblad, waar ook een 
deel van de Vlaamse openbare bibliotheken op geabon
neerd is. Voor wetenschappelijke bibliotheken is er naast 
Engelstalige tijdschriften ook het Nederlandse IP – vakblad 
voor informatieprofessionals. Het vakblad Od richt zich tot 
de informatieprofessionals werkzaam bij de overheid.

Er zijn andere organisaties die vormingen aanbieden voor 
onze sector: Iedereen Leest rond leesbevordering bij biblio
theken, Cultuurconnect richt zich op digitale aspecten van 
de openbare bibliotheek, FARO heeft vormingen rond cul
tureelerfgoedwerking en OP/TIL werkt als steunpunt een 
bovenlokaal vormingsaanbod uit voor de brede culturele 
sector met als visie schaalvergroting en regiovorming. De 
graduaatsopleidingen voor onze sector werken een vor
mingsaanbod uit dat in kleinere modules gevolgd kan wor
den.

In opdracht van Vlaanderen vormt de cel bovenlokaal 
bibliotheekbeleid een sectorspecifiek kennis en experti
secentrum dat (cross)sectorale verbindingen maakt om 
bibliotheken in hun ontwikkelpotentieel te adviseren en te 
ondersteunen. Ze werkt daarvoor in dialoog met bibliothe
ken en verschillende partners. Als professioneel knooppunt 
tussen beleid en sector, en vanuit een helikoptervisie, deelt 
en verspreidt het expertisecentrum kennis waarbij ‘beteke
nisvol verbinden’ centraal staat. De opdracht van de cel is 
sinds 2020 beperkter geworden, maar ze blijft het biblio
theekbeleid, de regelgeving en de internationale evoluties 
in de bibliotheeksector van nabij opvolgen.

Onze producten worden van onderuit opgebouwd. Voor 
en door de informatieprofessionals. Onze transversale wer
king bereikt zowel medewerkers in de archief, bibliotheek 
als de brede informatiesector. Door blijvend af te stemmen 
met de ander partners/’concurrenten’ over hun doelstellin
gen en acties. Door samen te werken waar mogelijk, maar 
ook te blijven luisteren naar wat onze leden van de vereni
ging verwachten. 

03 Voorstelling van de 
sector
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A. MARKETINGPLAN
LEDEN
Wij willen een persoonlijk contact met onze leden. Dat zijn 
mensen die beroepsmatig actief zijn in de brede informa
tiesector: in bibliotheken, archieven, documentatie en ken
niscentra. Een persoonlijk contact bekomen we door hen 
aan te schrijven en te communiceren via onze nieuwsbrief, 
website en sociale media. Maar ook door onze leden regel
matig samen te brengen op vergaderingen van secties en 
werkgroepen, en netwerkmomenten zoals studie en net
werkdagen en het congres Informatie aan Zee. We com
municeren ook via het vakblad META en de uitgave van 
het naslagwerk Wegwijzer voor bibliotheken en documen-
tatiecentra over onze expertise. Dat helpt onze leden niet 
alleen in hun professionalisering, het is voor hen ook een 
kanaal om hun ervaringen te delen.

Klantenwerving:

 Leden: 
o persoonlijk aanspreken voor lidmaatschapshernieu

wing (voordelen in de verf zetten);
o afdelingen inschakelen om te communiceren over 

lidmaatschap naar hun collega’s;
o communicatie via sociale media en nieuwsbrieven;
o informatieprofessionals in opleiding vroeg betrek

ken bij onze werking door een goed contact met 
de opleidingen voor onze sector.

 Bedrijven/adverteerders: 
o aanspreken en aanschrijven met voorstel tot 

samenwerking en mogelijkheid om persoonlijk pak
ket te bespreken;

o interesse tonen in het inhoudelijke verhaal dat zij 
te vertellen hebben naar onze leden toe;

o een teamlid van het coördinatieteam is het aan
spreekpunt voor bedrijven en houdt het overzicht 
over de contacten.

B. COMMERCIEEL BELEID
WE ONDERSCHEIDEN VOLGENDE 
K LANTENSEGMENTEN:
Onze klanten bevinden zich in de brede informatiesector. 
Dat zijn zowel personen als instellingen. Ook leveranciers 
die diensten aanleveren voor wie in deze sector werkt, zijn 
onze klanten. Daarnaast zijn er organisaties die onze kan
toorruimte huren.

• Lezers van META en nieuwsbrief, werknemers in de 
informatiesector

• Brede publiek en instromers in de sector
• Partnerorganisaties/stakeholders
• Bedrijven/adverteerders
• Huurders

DISTRIBUTIEKANALEN:
Het verspreiden van META gebeurt via bpost. Online ver
spreiden wij informatie via onze website, de nieuwsbrief 
en per email. De studiedagen die wij organiseren vinden 
plaats in zalen die wij huren, in ons eigen gebouw, of bij 
een partner. 

CUSTOMER JOURNEYS:
• Informatieprofessionals zijn steeds op zoek naar manie

ren om hun werk beter of vlotter te kunnen uitvoeren. 
Ze vinden graag oplossingen voor de problemen waar 
ze tegenaan lopen. Binnen het netwerk van de VVBAD 
is die oplossing vaak te vinden. In META vinden ze gron
dige analyses en korte inspirerende bijdragen. Via de 
nieuwsbrief krijgen ze het laatste nieuws over wets
wijzigingen, studiedagen en vacatures. Door deel te 
nemen aan een van de secties of werkgroepen, aan 
studiedagen of het congres Informatie aan Zee, vinden 
er leerrijke persoonlijke contacten plaats.

• Studenten krijgen tijdens hun archief of bibliotheekop
leiding een informatief pakket met het tijdschrift META. 
Ze kunnen zich inschrijven op onze nieuwsbrief en zo 
op de hoogte blijven van nieuwe vacatures in de sector. 
Ze kunnen over hun projecten rapporteren in META en 
een beroep doen op het professionele netwerk van de 
VVBAD. Er is de mogelijkheid om een projectvak uit te 
werken in samenwerking met de VVBAD.

• Bedrijven zijn steeds op zoek naar nieuwe klanten en 
onze leden zijn op zoek naar diensten en materialen 
die hun werk vergemakkelijken. Op geregelde tijdstip
pen bevragen we de bestuursleden van onze verschil
lende afdelingen over hun contacten en ervaringen met 
bedrijven. Met deze bedrijven nemen we vanuit het 
coördinatieteam contact op om sponsormogelijkheden 

04 Commercieel plan
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toe te lichten. Sommige bedrijven bellen ons rechtstreeks 
op en vragen meer informatie over advertentiemogelijk
heden of aanwezigheid op ons congres. Voor hen hebben 
wij een overzicht met sponsormogelijkheden op onze 
website. Een geregelde evaluatie van het effect van deze 
sponsoring en de tevredenheid bij de bedrijven is wen
selijk.

• Partnerorganisaties volgen ons via onze nieuwsbrieven 
en bezorgen ons informatie over nieuws dat zij via ons 
willen verspreiden. We leggen op regelmatige basis con
tact om elkaar te ondersteunen in projecten, de organi
satie van studiedagen of belangenbehartiging.

• De huurders van de vereniging komen dagelijks in con
tact met de medewerkers van het coördinatieteam. 
Meestal is dat vluchtig, daarom wordt er halfjaarlijks een 
‘gebouwoverleg’ gepland, waarin praktische afspraken 
gemaakt worden.

WAARDEPROPOSITIE:
We helpen onze klanten elkaar te vinden rond gemeenschap
pelijke interesses, informatie te delen en hun werk te ver
gemakkelijken door tips en hulpmiddelen die ze van elkaar 
krijgen.

UITSTRALING:
De VVBAD is dé belangenbehartiger van de informatiesec
tor. Ze stimuleert samenwerking en verbetering in de sector 
van onderuit.

PRIJZENBELEID:
Prijzen voor het lidmaatschap en studiedagen blijven zo 
democratisch mogelijk, maar met oog voor de nodige 
inkomsten om de kwaliteit te bewaken. Nietleden betalen 
een hogere deelnameprijs voor vormingen en studiedagen. 
De prijszetting voor adverteren en sponsoring is afhankelijk 
van de markt.

KORTINGENBELEID:
Leden krijgen korting op het deelnemen aan studiedagen, 
vormingen, uitgaven van de vereniging en het congres 
Informatie aan Zee. Sponsors krijgen korting op adverten
tiepakketten. 
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A. ACTIVITEITEN VAN DE ONDERNEMING
• Professionalisering:

• Tijdschrift META – opgemaakt door het redactie
team en vrijwillige redacteurs.

• Congres Informatie aan Zee – het programma 
wordt opgesteld door de werkgroep die via de 
afdelingen tot stand komt, met hulp van het coör
dinatieteam. Voor de praktische ondersteuning 
schakelt het coördinatieteam waar nodig de hulp 
in van een evenementenorganisator.

• Netwerk van informatieprofessionals – afdelingen 
organiseren vergadermomenten om veranderin
gen, uitdagingen en opportuniteiten binnen de sec
tor te bespreken. Ze duiden een secretaris aan die 
de verslagen opmaakt en een voorzitter die de ver
gaderingen voorzit en de werking van de afdeling 
vormgeeft. Ze krijgen ondersteuning van het coör
dinatieteam, dat ervoor zorgt dat de verschillende 
communicatiekanalen van de vereniging optimaal 
gebruikt kunnen worden.

• Organisatie van studiedagen en workshops – sec
ties werken studiedagen uit en brengen ideeën voor 
vormingen aan, het coördinatieteam biedt prakti
sche ondersteuning waar mogelijk, en zeker voor 
de inschrijving, de communicatie, de prijszetting, 
de kosten en het praktische verloop ter plaatse.

• Belangenbehartiging: coördinatieteam en bestuursle
den.

• Ledenwerving: het coördinatieteam voert acties uit 
en zorgt voor communicatie over het lidmaatschap. 
Bestuursleden doen aan ledenwerving door te netwer
ken. Het bestuursorgaan denkt na over hoe het lid
maatschap aantrekkelijk gemaakt kan worden en voert 
een actief wervingsbeleid.

• Verhuren van kantoor en vergaderruimte: het coördi
natieteam volgt de verhuur praktisch op.

• Advertentie en sponsormogelijkheden aanbieden: 
het coördinatieteam staat in nauw contact met bedrij
ven en partners die willen adverteren of sponsoren. 
Bestuursleden brengen nieuwe potentiële adverteer
ders en sponsors aan.

B. OVERZICHT VAN DE NODIGE MIDDELEN
EXPERTISE PERSONEEL
Het personeel van de VVBAD moet een beperkte expertise 
hebben in het vakgebied van de informatieprofessional en 
moet belangenbehartiging kunnen verrichten. Expertise 
qua communicatie is essentieel om de sector te kunnen 
informeren (bijvoorbeeld via de nieuwsbrief), professio
nalisering te ondersteunen (bijvoorbeeld via META of door 
de promotie van studiedagen en vormingen) en een mar
ketingbeleid voor de vereniging te voeren. Daarnaast is er 
expertise nodig in het netwerken met bedrijven, maar ook 
samenwerkingspartners en stakeholders.

NETWERK VAN INFORMATIEPROFESSIONALS
Het bestuursorgaan en de verschillende secties en werk
groepen vormen de spil van het netwerk dat zijn tenta
kels uitspreidt over heel Vlaanderen en Brussel. Allen zijn 
ze werkzaam in de informatiesector en ondersteunen ze 
elkaar.

CRM
Een goede en uptodate databank zorgt ervoor dat we 
de juiste mensen kunnen bereiken voor de specifieke dien
sten die we leveren.

FINANCIËLE MIDDELEN
Inkomsten zijn nodig om het personeel te vergoeden, 
maar ook om infrastructuur en andere kosten te dekken. 
Financiële middelen zorgen ervoor dat bepaalde projecten 
opgezet en uitgewerkt kunnen worden.

PARTNERSCHAPPEN MET ZOWEL BEDRIJVEN ALS 
ANDERE VZW’S EN OVERHEID (STEUNPUNTEN)
Deze beroepsvereniging kan maar bestaan door de vele 
netwerken en samenwerkingsverbanden die haar diensten 
sterker maken. Door goede relaties met partners proberen 
we hen te stimuleren om hun werking af te stemmen op 
de noden van onze leden.

KANTOORRUIMTE EN ICT
Het personeel heeft kantoorruimte en materiaal nodig. 
Voor vergaderingen van de verschillende afdelingen en 
met samenwerkingspartners is er nood aan een vergader
ruimte. 

05 Operationeel plan
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A. KOSTENSTRUCTUUR

Wat Variabel/vast Kost in euro

Verzekering bestuurders en taksen vast 7.000

Huisvesting en onderhoud variabel 20.000

Secretariaatskosten vast 27.000

ICTkosten variabel 7.000

Algemene werkingskosten (vervoer, vakliteratuur …) variabel 18.000

Publicaties vast 38.000

Activiteiten variabel 20.000

Personeelskosten variabel 180.000

Congres  tweejaarlijks vast 90.000

Een deel van onze kosten delen we nu met onze huurders: 
telefonie, verwarming, poetsdienst, kopieerapparaat, enzo
voort. Hierdoor wordt een aantal van de kosten voor bijna 
de helft teruggevorderd. In de toekomst kunnen we meer
dere manieren van samenwerking onderzoeken om kosten
besparend te werken.

De personeelskost is na het plaatsvinden van een reorgani
satie intussen weer relatief stabiel. Door het wegvallen van 
de subsidies werken we met een kleiner coördinatieteam 
dat waar nodig ondersteund wordt door opdrachten uit te 
besteden aan freelancers.

B. OPBRENGSTENSTRUCTUUR

Wat? Beoogde opbrengst 
in euro

Lidgelden 240.000

Subsidies (VIAA, projectsubsidies …)  17.000

Huurinkomsten kantoorruimte  15.000

Huurinkomsten vergaderruimte  500

Advertenties vakblad META 10.000

Advertenties website en nieuwsbrief  1.000

Studiedagen 15.000

Congres (tweejaarlijks) – deelnemers en 
 sponsoring 195.000

HOE KUNNEN WE DE OPBRENGSTEN VERHOGEN? 
In een oneven jaar organiseren we het winstgevende congres 
Informatie aan Zee, in een even jaar zouden we ook sponso
ring van bedrijven kunnen aantrekken door een kleinschaliger 
evenement te organiseren in samenspraak met de bedrijven 
en onze bestuursleden. 

De inkomsten uit subsidies kunnen opgetrokken worden 
door voorstellen in te dienen voor projectsubsidies. Er valt 
te onderzoeken op welke projectsubsidies we een aanspraak 
zouden kunnen maken.

De prijs voor een lidmaatschap en het toegangsgeld voor 
het congres zijn reeds opgetrokken. We kunnen bekijken 
of een gelijkaardige verandering ook kan gebeuren voor de 
deelnameprijs van studiedagen. Momenteel blijkt het soms 
moeilijk om studiedagen met winst te organiseren en de 
doelstellingen voor de opbrengsten uit studiedagen blijken 
niet haalbaar. We willen onze leden een uitgebreider aan
bod aanbieden aan vormingen en studiedagen. We hebben 
hierbij aandacht voor de bestaande vormingen en werken 
samen waar mogelijk. We gaan op zoek naar docenten die als 
freelancer op regelmatige basis een vorming kunnen geven. 
Generieke vormingen kunnen we op regelmatige basis (bij
voorbeeld jaarlijks) herhalen.

Het vakblad META en de online communicatiekanalen van de 
VVBAD hebben potentieel wat betreft advertentiewerving, 
dat we volledig moeten benutten. Dat willen we doen door 
een nauwer contact met bedrijven. We zullen meer in inter
actie gaan met hen, luisteren naar hun verhaal en connec
ties zoeken die voor onze leden interessant zijn. De VVBAD 
moet de verbinding vormen tussen bedrijven die oplossingen 
hebben om het werk in de informatiesector gemakkelijker 
of beter te maken en onze leden die in die sector werken.

C. MEERJARENPLAN
De werking van de VVBAD kent een tweejarige cyclus. 
In oneven jaren organiseert de vereniging het congres 
Informatie aan Zee, wat voor extra uitgaven en inkomsten 
zorgt. Idealiter is er een winst uit dat congres, waarmee we 

06 Financieel plan
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andere activiteiten en projecten kunnen uitwerken die niet 
winstgevend zijn. Het coördinatieteam wordt in een con
gresjaar aangevuld met extra tijdelijke medewerkers en 
freelancers. In even jaren zijn er minder inkomsten en werkt 
de vereniging met het basiscoördinatieteam. Idealiter 
wordt een meerjarenbegroting dan ook opgemaakt over 
een even aantal jaren.

Idealiter wordt de personeelskost gedekt door de inkom
sten uit lidgelden. Om dat op lange termijn mogelijk te 
houden, zijn de lidgelden gekoppeld aan de gezondheids
index. De prijs van het lidgeld werd in 2019 opgetrokken, 
met als gevolg een verlies van bijna tien procent van onze 
leden. De uitdaging is om hen weer aan te trekken door 
ervoor te zorgen dat een lidmaatschap voordelen voor hen 
heeft. Sinds de prijsstijging gaat het aantal leden wel weer 
in stijgende lijn. 

We moeten inzetten op het bereiken van pas afgestu
deerde informatieprofessionals. Dat kunnen we doen 
door hen al tijdens hun opleiding te benaderen. Dat kan 
door hen in contact te brengen met META, of een van 
onze studiedagen. Goede contacten met de opleidingen 
zijn sowieso cruciaal. Ook zullen we breder moeten kijken 
dan de klassieke informatieprofessional. Nieuwe functies 
in kaart brengen en deze professionals betrekken bij onze 

organisatie, bijvoorbeeld door deelname aan een van de 
secties of vormingen, kan onze scope verruimen. 

Door een nauwer contact op te bouwen met bedrijven, met 
het oog op samenwerking, advertentiewerving en sponso
ring, zouden we op jaarbasis voor 10.000 euro extra inkom
sten kunnen zorgen. Hiervoor moet gewerkt worden aan 
de verdere uitbouw van de nieuwe aanpak naar bedrijven 
toe met een actievere benadering en oog voor hun noden.

Het aantal studiedagen of vormingen moet in de komende 
jaren opgetrokken worden, zodat onze leden beter bediend 
worden. Studiedagen en vormingen zijn in de regel zelf
voorzienend of leveren inkomsten op om andere projecten 
te ondersteunen. Een aantal generieke vormingsmomen
ten en herhaling van vormingen kunnen hiertoe bijdragen, 
maar ook samenwerking met de opleidingen binnen de 
sector. De secties worden aangemoedigd om met studie
dagen in te spelen op trends en om oog te hebben voor 
behoeften in de sector. Daarnaast houdt het bestuursor
gaan continu de vinger aan de pols om opleidings en bij
scholingsbehoeften te signaleren. Inkomsten uit studieda
gen en vormingen kunnen zo verdubbeld worden.

De financiële situatie van de vereniging is momenteel 
stabiel. We hebben een reserve van zo’n 300.000 euro 
waarop we kunnen terugvallen in moeilijke tijden.

2022 2023 2024 2025

Kosten        

Vzw-kosten en belastingen        

Verzekering bestuurders 600,00 600,00 600,00 600,00

Belastingen  taksen: vzw 6 200,00 6 200,00 6 200,00 6 200,00

Totaal 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00

       

Huisvestingskosten        

Water 400,00 400,00 400,00 400,00

Elektriciteit/verwarming 2 100,00 2 200,00 2 300,00 2 400,00

Onderhoudsproducten 170,00 180,00 190,00 200,00

Verfraaien/onderhoud 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00

Brandverzekering 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Afschrijvingen 950,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Totaal 11 320,00 11 480,00 11 590,00 11 700,00

       

Secretariaatskosten        

Port 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Telefoon 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Kopieën 500,00 500,00 500,00 500,00

Drukwerk 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

Kantoorbehoeften 700,00 700,00 700,00 700,00

Beheerskosten sociaal secretariaat 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Kosten maaltijdcheques 700,00 800,00 700,00 800,00

Boekhouder 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Extern advies 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

Bank en financiële kosten 220,00 220,00 220,00 220,00

Totaal 24 620,00 24 720,00 24 620,00 24 720,00
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2022 2023 2024 2025

       

ICT-kosten        

Computer hard en software 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

Webhosting en ontwikkeling 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Totaal 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00

       

Algemene werkingskosten        

Vervoer binnenland 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Vervoer buitenland 400,00 400,00 400,00 400,00

Vergaderkosten 800,00 850,00 900,00 950,00

Representatie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Promotie 0,00                0,00                0,00 0,00

Vakliteratuur 750,00 750,00 750,00 750,00

Lidmaatschappen VVBAD 9 600,00 9 800,00 10 000,00 10 200,00

Roerende voorheffing 750,00 750,00 750,00 750,00

Totaal 15 300,00 15 550,00 15 800,00 16 050,00

       

Publicaties        

META: drukwerk 25 600,00 25 600,00 26 000,00 26 500,00

META: vormgeving 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Nieuwsbrief 850,00 850,00 850,00 850,00

Totaal 41 450,00 41 450,00 41 850,00 42 350,00

       

Activiteiten        

Studiedagen 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Congressen (met btw) 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00

Deelname studiereizen VVBAD 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

OWBprojecten 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00

Totaal 21 300,00 111 300,00 21 300,00 111 300,00

       

Personeelskosten        

Bezoldigingen totaal 170 000,00 210 000,00 195 000,00 215 000,00

Andere personeelskosten 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Bijscholing personeel 3 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Totaal 178 000, 00 219 000,00 204 000,00 224 000,00

Totaal klasse kosten 306 290,00 437 800,00 333 460,00 444 420,00
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2022 2023 2024 2025

Opbrengsten        

VZW        

Lidgelden        

Lidgelden boekjaar 223 000,00 227 000,00 232 000,00 236 000,00

Lidgelden OWB 10 300,00 10 300,00 10 300,00 10 300,00

Totaal -233 300,00 -237 300,00 -242 300,00 -246 300,00

       

Subsidies        

Subsidie Sociale Maribel 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Andere subsidies 1 500,00 1 500,00 1 5000,00 1 500,00

Totaal -16 500,00 -16 500,00 -16 500,00 -16 500,00

       

Algemene werking        

Huurinkomsten 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Vergaderlokaal 500,00 500,00 500,00 500,00

Doorgerekende kosten 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

Totaal -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00

       

Publicaties        

Andere publicaties 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Advertenties META 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Advertenties website 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Totaal -15 000,00 -15 000,00 -15 000,00 -15 000,00

       

Activiteiten        

Studiedagen en congressen 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Congressen (met btw) 0,00 170 000,00 0,00 170 000,00

OWBprojecten 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00

Totaal -13 800,00 -183 800,00 -13 800,00 -183 800,00

       

Totaal klasse opbrengsten -298 600,00 -472 600,00 -307 600,00 -481 600,00

       

Totaal van de resultaatrekeningen 7 690,00 -34 800,00 25 860,00 -37 180,00
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A. SWOT-ANALYSE
STERKTES
De VVBAD is:

 een ontmoetingsplaats voor de sector, een forum voor 
overleg en discussie;

 een actieve belangenbehartiger, zeker voor de archieven 
en de openbare bibliotheken;

 een volwaardige gesprekspartner voor het beleid, zeker 
voor de archieven en de openbare bibliotheken; 

 een kruispunt waarop verschillende beleidsdomeinen en 
(deel)sectoren samenkomen;

 een ongebonden organisatie die van onderuit werkt, 
ingebed in het werkveld;

 een belangrijk communicatiekanaal voor de sector;
 representatief voor de traditionele sector;
 open, laagdrempelig, dicht bij de leden;
 financieel gezond;
 zelfkritisch;
 op de hoogte van het vakgebied;
 pragmatisch ingesteld;
 uniek in Vlaanderen.

De VVBAD beschikt over:

 een communicatieplan en een communicatiestrategie;
 een goede ligging en infrastructuur;
 sterke producten:

 Informatie aan Zee
 META, tijdschrift voor bibliotheek & archief
-  het naslagwerk Wegwijzer voor bibliotheken en  

documentatiecentra
 de VVBADwebsite
 de VVBADstudiedagen
 de naam VVBAD

 een coördinatieteam met gemotiveerde medewerkers 
dat de werking ondersteunt;

 actieve leden uit diverse domeinen;
 gemotiveerde (bestuurs)leden;
 een goed uitgebouwd landelijk netwerk, ook buiten de 

eigen organisatie.

De vereniging waakt over de kwaliteit van haar werking.
De vereniging weet waarvoor ze staat.
Er is een duidelijke taakafbakening.

ZWAKTES
 het netwerk is op sommige domeinen onvoldoende uit

gebouwd:
 onderwijs
 politieke wereld
 pers
 internationaal

 er is te weinig inzicht in de behoeften van nietleden;
 het engagement van de leden heeft zijn grenzen (wat 

tijdsinvestering betreft);
 de vereniging bestrijkt een breed domein, verdeeld over 

verschillende decreten en beleidsdomeinen. Er is veel op 
te volgen en elke deelsector kent zijn eigen evolutie en 
heeft zijn eigen cultuur;

 de vereniging kan soms moeilijk keuzes maken;
 de vereniging heeft soms moeite om snel standpunten 

te formuleren;
 er is een conflict tussen de rol van belangenbehartiger 

die duidelijk en kernachtig positie moet innemen en de 
wens om een genuanceerd standpunt te formuleren;

 de communicatie tussen de verschillende secties loopt 
niet altijd even vlot;

 het VVBADnetwerk is niet overzichtelijk;
 er is een drempel voor nietleidinggevenden om actief 

mee te werken;
 de sector is moeilijk te definiëren;
 individuele leden haken af als hun instelling lid wordt;
 de subsidies werden recent stopgezet.

KANSEN
 de nieuwe communicatietechnologie in het algemeen en 

de cloudtechnologie in het bijzonder;
 de relatie met de Vlaamse overheid en met andere over

heden;
 internationale samenwerking;
 het ongebruikte potentieel aan leden en activiteiten;
 de demografische evolutie met een verjonging van de 

sector;
 de samenwerking met de steunpunten;
 de innovatie in de sector: de technologische ontwikke

lingen, de aandacht voor duurzaamheid …;
 de aandacht van Vlaanderen voor de erfgoedsector;
 bezuinigingen en bestuurlijke hervormingen maken een 

belangenbehartiger nodig;
 investeringen in de bibliotheeksector (nieuwbouw);
 de bibliotheek heeft een imago van kwaliteit;
 de ontwikkelingen rond open access en Research Data 

Management;
 de ICTsector betrekken;
 de samenwerking met andere domeinen waaronder erf

goed;
 de goede relatie met de commerciële sector;
 opleidings en bijscholingsnoden binnen de sector;
 nieuwe deelsectoren die ‘informatie’ minder traditioneel 

benaderen (kennismanagement).

07 Risicoanalyse
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BEDREIGINGEN
 verschillende bestuursniveaus die alle hun (eigen) zeg hebben over de sector;
 verminderde personeelsbezetting in de sector;
 de demografische evolutie: er vertrekt veel ervaring uit de sector de komende jaren;
 de kleinschaligheid van Vlaanderen;
 versnippering van de sector;
 de verwarring op het terrein: er zijn veel spelers op het veld en het is niet steeds duidelijk wie waarvoor staat;
 de onderwijsproblematiek rond de opleidingen voor de sector: het onderwijsaanbod voor de sector is te beperkt;
 de substitutie van de sector door het internet en de ‘commercialisering’ van de sector;
 de foute perceptie dat ‘alles online te vinden is’;
 het imago van de sector;
 de tendens naar een auteursrecht waarbij meer informatie afgeschermd wordt;
 verminderde financiële middelen voor de vereniging;
 deregularisering van de sector, in het bijzonder openbare bibliotheken.

CLUSTERING SWOT

Sterktes Zwaktes

• Erkende (actieve) belangenorganisatie:

o ongebonden en met een werking van onderuit

o maar niet even sterk voor elke sector

• Communicatiestrategie

• Stabiele werking, goede ligging en infrastructuur en degelijkheid 
van het coördinatieteam

• Kwaliteitsbewaking van de producten en de organisatie

• Zelfkritisch

• Sterke producten (Informatie aan Zee, META …)

• Uitgebreid extern (landelijk) netwerk

• Uniek in Vlaanderen wegens de werking die de verschillende 
deelsectoren samenbrengt

• Netwerk is op bepaalde domeinen onvoldoende uitgebouwd:

o onderwijs

o politiek

o pers

o ‘nieuwe’ sectoren

o internationaal

• Engagement heeft zijn grenzen (tijdsinvestering)

• Breedte van het domein:

o er is veel om op te volgen

o verschillende evoluties per sector

• Moeite om snel duidelijke standpunten te formuleren (stre
ven naar nuance vs. nood om snel en duidelijk standpunt in te 
nemen)

• Interne communicatie

• Drempel voor nietleidinggevenden

• Ledenverlies bij individuele leden

• Verlies van subsidies

Kansen Bedreigingen

• Communicatietechnologie

• Goede relatie (Vlaamse) overheid en anderen (steunpunten e.d.)

• Goede relatie met het bedrijfsleven

• Internationale samenwerking

• Onbenut potentieel aan leden/activiteiten

• Tendens naar integraal beleid (vooral openbare bibliotheken)

• Innovatie van de sector:

o technologisch

o ecologie

o managementtechnieken

o verjonging (demografie)

• Informatieprofessionals buiten de traditionele sector

• Goed zicht op noden binnen de sector, bv. qua opleiding en bij
scholing

• Diversiteit aan bestuursniveaus/regelgeving

• Besparingen/crisis

• Concurrentie (uit Nederland, van steunpunten, substitutie sector 
door online content)

• Versnippering en verwarring van het veld

• Problematiek van BADopleidingen

• Imago van de sector

• Evolutie auteursrecht

• Deregularisering
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