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Beleidsvoornemens 2015 – 2016.  

De missie van het OKBN: Het bevorderen van de onderlinge contacten, de gezamenlijke belangen 

en de professionalisering van ons vak.  

Het bestuur. 

Rogier Schumacher en Marije Verduijn hebben allebei aangegeven dat zij niet herkiesbaar zijn nu hun 

bestuurstermijn er op zit. Het bestuur is zeer verheugd dat Anna Rademakers (KB) en Esther 

Brakenhoff (Stedelijk Museum A’dam) bereid zijn gevonden om de ontstane vacatures op te vullen. 

Het bestuur constateert dat het vinden van (kandidaat-) bestuursleden niet gemakkelijk is en steeds 

moeilijker lijkt te worden.  Gezien de situatie waar vele organisaties zich in bevinden is dat ook wel 

begrijpelijk maar uiteindelijk vergt het bestuurslidmaatschap een relatief kleine tijdsinvestering. In 

management jargon: de ‘return on investment (roi)’ is er wel degelijk voor het individuele 

bestuurslid, het collectief van de leden en het netwerk.                                                                             

Ook voor deze periode bestaat het bestuur weer uit 6 leden (7 is het max. aantal). 

Bestuursvoornemen en aandachtspunten voor de periode 2015 – 2016.  

Het verzorgen en garanderen van de continuïteit van het OKBN als vereniging door in 2016 met een 

bestuur op sterkte een volgende periode in te kunnen gaan. Dit heeft de aandacht omdat in 2016 

zowel Heleen Homma, Erik van Boxtel als George Siemensma zullen (moeten) stoppen met het 

lidmaatschap.  

Het verder stimuleren van de aandacht voor de OKBN website en de LinkedIn groep. De laatste heeft 

inmiddels 126 deelnemers. Het is belangrijk dat de (OKBN-) leden hier en op de website meer en 

vaker kwalitatief goede, inhoudelijke berichten tegenkomen die van nut zijn voor het werk binnen 

hun organisaties. 

Activiteiten – themadag en excursies. Het bestuur wil dit najaar (2015) een vervolg organiseren op de 

dag, vorig najaar in het Van Abbe museum over digitalisering en verwante onderwerpen. Er bleek 

duidelijk een behoefte te zijn om m.b.v. enkele presentaties van gedachten te wisselen over dit 

onderwerp. Indien mogelijk willen we in het voorjaar nog een excursie organiseren. 

 

Namens het bestuur van het OKBN, George Siemensma, voorzitter  


