
   

Pagina 1 van 2   

 
Vereniging van Openbare Bibliotheken en NBD Biblion tekenen convenant 
17 maart 2014  
 
NBD Biblion en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) hebben een 
convenant getekend om meer afstemming te creëren binnen de branche op 
het terrein van de landelijke ondersteuning.  
 
Beide partijen werken in het belang van de openbare bibliotheken in Nederland en 
willen met dit convenant meer samenhang brengen in hun strategische en operationele 
uitgangspunten.  
 
Doelstellingen 
In het convenant is onder andere opgenomen dat beide partijen open en transparant 
naar elkaar zullen zijn. De werkzaamheden van beide partijen moeten zoveel mogelijk 
synergie opleveren ten behoeve van de openbare bibliotheken. De onderlinge 
afstemming moet het ook makkelijker maken om de eigen doelstellingen te realiseren. 
In het convenant wordt rekening gehouden met de rol van PSO’s en de KB-nieuwe stijl, 
die ook een waardevolle rol hebben in het bibliotheekstelsel.  
 
Tegengaan versnippering 
De VOB en NBD Biblion willen een verdere versnippering van de ontwikkeling, beheer 
en exploitatie van landelijk aan te bieden diensten en producten aan de openbare 
bibliotheken tegengaan. Zij spannen zich hier samen voor in ten behoeve van de 
branche. 
 
Ap de Vries, directeur VOB: “Er zijn heel veel partijen actief binnen en voor de 
openbare bibliotheekbranche. Dat levert bestuurlijke drukte op. VOB en NBD Biblion 
willen waar mogelijk hun strategie op elkaar afstemmen. Meer samenhang zorgt ervoor 
dat er meer energie is om in te zetten op de ondersteuning van de openbare 
bibliotheken.” 
 
“De leden van de VOB zijn doorgaans onze klanten”, aldus Henk Das, directeur van 
NBD Biblion “Het ligt voor de hand samen op te trekken en de branche gezamenlijk van 
dienst te zijn.” 
 
Op 17 maart is het convenant getekend. De directeuren van de VOB en NBD Biblion 
zullen gezamenlijke een uitwerkingsplan opstellen. Hierin komen de beschreven 
intenties uit het convenant te staan en de afspraken die hierover gemaakt worden.   
 
Over NBD Biblion  
NBD Biblion is dé dienstverlenende organisatie voor openbare bibliotheken in 
Nederland. Naast het selecteren, recenseren en beschrijven van media levert NBD 
Biblion jaarlijks miljoenen uitleenklare exemplaren aan de openbare bibliotheken en 
schoolmediatheken. Verder ontwikkelt NBD Biblion voortdurend nieuwe diensten en 
producten om de dienstverlening van de bibliotheken te optimaliseren.  
 
Over de VOB 
De VOB is de brancheorganisatie van de openbare bibliotheken en aanverwante 
organisaties. Namens, voor en met haar leden behartigt de VOB de 
gemeenschappelijke belangen van de openbare bibliotheekbranche, waarbij 
maatschappelijk ondernemerschap, eigentijds werkgeverschap, marktontwikkeling en 
positionering centraal staan.  
Meer informatie vindt u op www.nbdbiblion.nl en www.debibliotheken.nl. 
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Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NBD Biblion met Henk Das, 
directeur. Op 070 – 33 777 33 of mail naar das@nbdbiblion.nl. Of de VOB met Ap de 
Vries. Op 070 – 30 90 500 of mail naar devries@debibliotheken.nl. 
 
 


