
 
 

P e r s b e r i c h t 
 
Bibliotheekblad van NBD Biblion naar KBenP. 
 
Zoetermeer, 12 november 2014 
 
NBD Biblion BV en KBenP hebben overeenstemming bereikt over de overgang van 
Bibliotheekblad. Vanaf 1 januari 2015 maakt Bibliotheekblad deel uit van KBenP, een 
concern dat onder andere het vakblad Informatie Professional uitgeeft.  
 
Met deze overgang wordt de continuïteit van Bibliotheekblad op de lange termijn gewaarborgd. 
De redactie van Bibliotheekblad maakte tot 2009 deel uit van de Vereniging van Openbare 
Bibliotheken. In 2009 trok het Ministerie van OC en W zich als subsidieverstrekker terug waarna 
NBD Biblion de verantwoordelijkheid op zich nam om het blad te continueren. De redactie ging 
deel uitmaken van NBD Biblion dat al als uitgever van het blad fungeerde.  
 
NBD Biblion heeft in al die jaren geprobeerd om het vakblad kostendekkend en zonder 
winstoogmerk te exploiteren. Henk Das, directeur NBD Biblion: “Uit onderzoek is meerdere malen 
gebleken dat er binnen de bibliotheekbranche grote behoefte is aan een Bibliotheekblad. Bij 
KBenP komt Bibliotheekblad in een echte uitgeefsetting terecht en kan meer synergie bereikt 
worden. NBD Biblion heeft in de afgelopen jaren het exploitatietekort al substantieel weten te 
verminderen en deze overgang maakt ook een kostendekkende exploitatie op termijn mogelijk. 
De redactie van Bibliotheekblad gaat met het blad één op één over naar KBenP”. 
 
Peter van Gorsel, uitgever bij uitgeverij IP, onderdeel van KBenP voegt toe: “Bibliotheekblad is 
een goede aanvulling op het portfolio van IP, met daarin onder andere Informatie Professional en 
VIP Enterprise Information Management. We bereiken hiermee momenteel jaarlijks al 16.000 
professionals werkzaam in de informatiebranche en met de toevoeging van Bibliotheekblad 
hopen we door te groeien tot hét print- en digitale platform voor deze beroepsgroep”.  
 
NBD Biblion denkt met deze overgang de bibliotheekbranche de best denkbare dienst te 
bewijzen.  
 
Einde persbericht  
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NBD Biblion: Mireille Boetje | Manager Sales, 
Marketing & Development | T 079-3440050 | E boetje@nbdbiblion.nl  
 
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 haar klanten 
te optimaliseren.  
 
Over KBenP  
De KBenP Groep is een brede, innovatieve dienstverlener op het gebied van organisatie en 
informatisering met focus op Informatie, Document en Records Management. Uitgeverij IP focust 
zich op het uitgeven, verspreiden en vermarkten van informatie voor professionals in opleiding en 
werkzaam in algemene en wetenschappelijke bibliotheken,  mediatheken, 
informatiemanagement, kennismanagement, (digitaal) archief, IT en ICT, cultureel erfgoed en 
dataverwerking.  
 

 
 


