
 
 

 
 

Zoetermeer, 7 januari 2016 
P e r s b e r i c h t 
 
NBD Biblion gaat reorganiseren en zet in op innovatie 
 
NBD Biblion, de dienstverlenende organisatie voor de openbare bibliotheken in Nederland, 
gaat het komend jaar vier miljoen euro bezuinigen. Om het voortbestaan te kunnen garanderen 
moet er fors ingegrepen worden in de kosten van het bedrijf. Daarbij zullen ingrijpende 
organisatorische en personele maatregelen onvermijdelijk zijn. 
 
Bezuiniging tweeledig 
Sinds 2009 ziet NBD Biblion haar omzetten op boeken en overige media teruglopen. Deze trend zal 
zich ook de komende jaren voortzetten. Bezuinigen op de materiële kosten is daarom noodzakelijk. In 
het eerste kwartaal worden de bezuinigingen verder uitgewerkt, maar vaststaat dat jaarcontracten niet 
worden verlengd. Ook gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten. Daarnaast worden de jaarlijkse 
uitgaven voor sponsoring van leesbevordering verlaagd. 
 
De bezuinigingen gaan er bovendien voor zorgen dat de dienstverlening naar de openbare 
bibliotheken goedkoper wordt. Hierbij stelt NBD Biblion zich ten doel haar diensten aan de branche 
tegen de meest scherpe tarieven aan te bieden. Vanuit dit perspectief zullen in 2016 de tarieven voor 
het produceren van data en metadata voor de sector (omslagstelstel) naar beneden bijgesteld worden. 
 
Innovatie speerpunt 
Het draait in 2016 echter niet alleen om bezuinigen. NBD Biblion zet met de komst van directeur René 
Leermakers nadrukkelijk in op innoveren. Niet alleen omdat de bestaande business terugloopt, maar 
ook omdat de openbare bibliotheken een vijftal nieuwe taken toebedeeld hebben gekregen door de 
nieuwe bibliotheekwet (Wsob). NBD Biblion wil bij deze veranderingen in de markt een partner zijn 
voor de branche. Hiervoor wordt op dit moment onder andere een nieuwe afdeling New Business 
opgezet die zich gaat bezig houden met innovatie. 
 
Vernieuwen samen met de branche 
Daarnaast gaat NBD Biblion samen met de branche haar diensten en producten vernieuwen. 
Inmiddels is het team van NBD Biblion aan de slag gegaan met vijf verbeterpunten: sneller, actueler, 
completer, flexibeler en goedkoper. Deze maand start NBD Biblion met een serie klantpanels waarbij 
men in gesprek gaat over deze verbeterpunten met medewerkers van de openbare bibliotheken. Doel 
van deze gesprekken is om de diensten en producten van NBD Biblion maximaal af te stemmen op de 
wensen van de branche. “Onze klanten zijn op dit moment meer dan eens kritisch over onze 
dienstverlening. NBD Biblion en de branche zijn elkaar naar mijn gevoel de laatste jaren een beetje 
kwijtgeraakt. De klant heeft gelijk: het kan beter en het moet goedkoper. Daar willen we met nieuwe 
energie aan werken, in nauwe samenspraak met de branche. We zullen het komende jaar laten zien 
dat we onze positie als servicepartner voor de branche, ook in deze tijden van ingrijpende 
veranderingen, waar kunnen maken. Onze klanten kunnen in 2016 rekenen op een hele reeks 
verbeteringen en vernieuwingen in onze huidige dienstverlening”, aldus René Leermakers, algemeen 
directeur NBD Biblion.  
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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. 
 


