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Missie 

FOBID is een platform dat fungeert als aanspreekpunt voor aangesloten organisaties in 
Nederland en zusterorganisaties in het buitenland. Zijn rol is het versterken van de 
organisaties door middel van kennisvergaring en kennisdeling.  

 

FOBID vertegenwoordigt het ethisch geweten van de bibliotheeksector. Aangesloten 
organisaties, groot en klein, profiteren van tijdige inzichten in wat er speelt in de wereld die 
de sector raakt. Zo kunnen ze zich voorbereiden op komende veranderingen in de (nabije) 
toekomst.  

 

Samenwerken in het netwerk voorkomt verdubbeling van activiteiten en maakt de branche 
sterker. In FOBID zijn de belangrijkste nationale bibliotheekorganisaties vertegenwoordigd: 
de nationale bibliotheek, de samenwerkingsverbanden van openbare, universiteits- en 
hogeschoolbibliotheken, evenals de beroepsvereniging. 

 

Visie 

FOBID streeft naar zinvolle interactie met zijn deelnemende organisaties. Zijn coördinerende 
rol is gebaat bij transparantie en openheid. Communicatie naar de aangesloten organisaties 
en internationale zusterorganisaties is van belang voor het delen van kennis en inzichten. 
FOBID focust komende jaren op drie activiteiten: 

1. Vertegenwoordiging en internationalisering 

2. Juridische kennisdeling 

3. Samenwerking nationale infrastructuur  

FOBID werkt met werkplannen per thema. De thema’s zijn actueel en worden projectmatig 
aangepakt.  

 

Strategie 

 

1. Vertegenwoordiging en internationalisering  

FOBID fungeert - als vertegenwoordiging van alle bibliotheken in Nederland - als het 
gezicht naar de rest van de wereld. Proactief zoekt zij mogelijkheden om het 
Nederlandse bibliotheekwezen internationaal op de kaart te zetten en bouwt daartoe 
aan het internationale netwerk. Andersom is FOBID een herkenbaar aanspreekpunt 
voor bibliotheekorganisaties in het buitenland. 

Doel: het Nederlandse bibliotheekwezen internationaal op de kaart zetten door het 
brengen van kennis, het delen van ervaring en tevens het bouwen aan het eigen 
netwerk. Andersom helpt FOBID via het netwerk om kennis sneller Nederland binnen 
te halen. 

Activiteiten: signaleren, afstemmen, coördineren en monitoren van mogelijkheden 
zoals internationale congressen, evenementen en bestuursposities bij internationale 
organisaties. 

Middelen: de FOBID-secretaris fungeert als de spin in het web, die ontwikkelingen en 
mogelijkheden volgt, in kaart brengt en vervolgens als kansen communiceert met de 
achterban. Daarnaast brengen de bestuursleden hun internationale ervaring in en 
delen hun netwerk.  

 

 

2. Juridische kennisdeling  
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FOBID volgt Europese en nationale wet- en regelgeving die relevant is voor de 
bibliotheekbranche. Bij nieuwe wet- en regelgeving analyseert FOBID de voorstellen, 
vormt FOBID een gezamenlijk standpunt en draagt het sector belang uit bij politieke 
overheden, werkend vanuit onze beroepsethiek. Bij implementatie van nieuwe 
wetgeving ondersteunt FOBID de leden door kennis te vergaren en te delen.  

Doel: tijdig op de hoogte brengen van komende juridische veranderingen bij grote en 
kleine organisaties aangesloten bij FOBID. Een gezamenlijk standpunt vormen en 
tevens het sector belang bij de politieke overheden verdedigen. 

Activiteiten: FOBID heeft aandacht voor de politieke vorming van nieuwe wetgeving 
en deel kennis over de implementatie, zoals bijvoorbeeld de privacywetgeving AVG. 
Na aanleiding van opkomende thema’s kan FOBID proactief kennis vergaren en tijdig 
delen met alle belanghebbende partijen. 

Middelen: ieder thema krijgt een eigen werkplan, getrokken door de FOBID-
Juridische Commissie. Afhankelijk van de omvang van het thema/project kan het 
bestuur om aanvullende middelen worden gevraagd. 

 

3. Samenwerking nationale infrastructuur 

FOBID signaleert ontwikkelingen van gezamenlijk belang legt deze neer bij de meest 
gerede partij in de sector. Die pakt de verantwoordelijkheid om dat in 
gezamenlijkheid met FOBID vooruit te brengen. Voorbeelden hiervan liggen vooral op 
het vlak van nationale infrastructuur: hanteren van gemeenschappelijke standaarden 
en het faciliteren van toegang tot Nederlandse collecties via bijvoorbeeld 
interbibliothecair leenverkeer. Op dit laatste punt kan FOBID als platform fungeren 
voor wat voorheen besproken werd in de branche brede stuurgroep voor de 
Gemeenschappelijk Informatie-infrastructuur (GII) 

 

Financiën 

FOBID organiseert zich klein maar slagvaardig. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit 
een secretaris voor een beperkt aantal uren per week. Daarnaast heeft FOBID een 
bescheiden materieel budget. Bestuursleden betalen in principe hun eigen 
(internationale reis)-kosten. 

De inkomsten bestaan uit contributies van de aangesloten partijen. Hierbij wordt 
rekening gehouden met een onderscheid in draagkracht tussen grote partijen (KB, 
UKB en VOB) en kleine partijen (KNVI en SHB).  

 


