
 

 

 

 

 

Zoetermeer, 28 april 2016  
 
P E R S B E R I C H T  
 
NBD BIBLION STOPT MET ZES DIENSTEN  
 
Zoetermeer – Eerder deze week kondigde NBD Biblion aan te gaan reorganiseren. Door  teruglopende 
verkopen van met name media aan Openbare Bibliotheken is NBD Biblion hiertoe genoodzaakt. Bij de 
reorganisatie is vooral ingezet op kostenreducties voor inkoop, sponsoring en personeel, zodat er een 
gezonde kostenbasis ontstaat voor de toekomst. Daarnaast is ook naar verschillende deelexploitaties van 
producten en diensten gekeken. Er is besloten alleen door te gaan met exploitaties die op langere termijn 
rendabel zijn. Dit heeft als gevolg dat NBD Biblion stopt met een aantal diensten die momenteel niet 
kostendekkend zijn. 
 
Bladmuziek 
Per 1 september 2016 zal NBD Biblion stoppen met de levering van bladmuziek en de bijbehorende 
titelbeschrijvingen. Steeds minder bibliotheken met bovendien teruglopende budgetten nemen bladmuziek 
op in hun collectie. 
 
Plusaanbod 
Per 1 september stopt ook het Plusaanbod. Met deze dienst kunnen bibliotheken buiten het reguliere 
aanbod titels bestellen en laten beschrijven. Momenteel maken te weinig bibliotheken gebruik van deze 
dienst om dit kostendekkend uit te kunnen voeren. De komende tijd wordt onderzocht of deze titels wellicht 
op een eenvoudigere, efficiëntere manier ontsloten kunnen worden. 
 
Inkijkexemplaren 
Er worden per direct geen nieuwe scans meer toegevoegd aan de dienst Inkijkexemplaren. Er is te weinig 
interesse vanuit de bibliotheken voor deze dienst. Het bestand omvat momenteel zo’n 50.000 exemplaren. 
Tot het einde van het jaar kan het historisch bestand nog wel door abonnees gebruikt worden.  
 
Bovenstaande diensten zullen op korte termijn stoppen. Daarbaast stopt NBD Biblion met de diensten 
Snugger, Boekensalon magazine en Uitgeverij XL. Deze diensten zijn niet rendabel gebleken binnen de 
context van een organisatie als NBD Biblion, wellicht is dit wel mogelijk bij een start up of een specialistische 
uitgeverij. Daarom gaat NBD Biblion de komende maanden op zoek naar geschikte overnamekandidaten.   
 
Snugger  
De kindermedia-app Snugger wordt per 1 juli 2016 stopgezet. De app is ondertussen meer dan 15.000 keer 
gedownload en voorziet in een behoefte bij (groot)ouders en mediaprofessionals om te kunnen adviseren 
over kindermedia.  
 
Boekensalon magazine  
Ook het Boekensalon Magazine (voorheen Boek-delen) stopt ermee. Het magazine is onlangs ge-restyled 
en richt zich op leeskringen en literatuurliefhebbers. Het laatste nummer van de Boekensalon verschijnt nog 
in de huidige vorm bij NBD Biblion. 
 
Uitgeverij XL 
De uitgever van grootletterboeken stopt per 31 december 2016 bij NBD Biblion. Uitgeverij XL brengt jaarlijks 
diverse boeken op de markt in een grotere en gemakkelijk leesbare letter.  
 
Abonnees van de verschillende diensten/producten worden persoonlijk op de hoogte gesteld over het 
aflopen van hun abonnement. Eventueel teveel betaalde abonneegelden zullen worden gerestitueerd. 
 
EINDE PERSBERICHT  
 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NBD Biblion: Mireille Boetje | Manager Sales, Marketing 

& Business Development | T 06-55 79 66 63| 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. erder ontwikkelt NBD Biblion 
voortdurend nieuwe diensten en producten om de dienstverlening van haar klanten te optimaliseren.  
 
 


