
 
 

 
 

 
Zoetermeer, 9 juni 2015 
P e r s b e r i c h t 
 
René Leermakers nieuwe algemeen directeur NBD Biblion 
 
Per 17 augustus start René Leermakers (54) als algemeen directeur van NBD Biblion. Hij 
volgt Henk Das op die deze zomer met pensioen gaat. 
 
Leermakers startte zijn loopbaan als docent Nederlands. Hij maakte al snel de overstap naar 
het bedrijfsleven waar hij jarenlang directiefuncties vervulde in de uitgeef- en mediawereld. 
Zo werkte hij 10 jaar bij Reed Elsevier, waar hij  drie verschillende directiefuncties 
bekleedde. In 2010 stapte Leermakers over naar de publieke sector en werkte hij bij Altrecht 
Geestelijke Gezondheidszorg als directeur van een van de divisies en later ook van het 
Servicebedrijf van Altrecht.  
 
Leermakers over zijn nieuwe positie bij NDB Biblion: “Als directeur van NBD Biblion keer 
ik weer terug naar mijn roots: leesbevordering in de breedste zin van het woord. Door mijn 
achtergrond ben ik gepokt en gemazeld in het off- en online uitgeven van boeken en 
tijdschriften, maar ook mijn uitgebreide ervaring met innovatie en productontwikkeling 
komen goed van pas. NBD Biblion is een prachtig bedrijf met enthousiaste medewerkers; ik 
kijk er naar uit om te starten in het schitterende  pand in Zoetermeer. 
  
Leermakers zal zich de komende tijd gaan bezighouden met het verder uitstippelen van de 
strategische koers van NBD Biblion en het stroomlijnen van de producten- en 
dienstenportfolio. 
 
EINDE PERSBERICHT  
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NBD Biblion: Mireille Boetje | Manager 
Sales, Marketing & Business Development | T 079-3440050 | E boetje@nbdbiblion.nl  
 
Over NBD Biblion  
NBD Biblion is dé dienstverlenende organisatie voor openbare bibliotheken en mediatheken 
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.  


