
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het lid voor de Raad van Toezicht die wij zoeken vertegenwoordigt de bibliotheekbranche.        
Hij/zij maakt deel uit van de directie/bestuur van één van de openbare bibliotheekorganisaties,    
en heeft ruime ervaring en een goed netwerk in de bibliotheekbranche.  

DE PERSOON DIE WIJ ZOEKEN: 
 
 voelt zich verbonden met de kernwaarden, visie, doelstellingen en functie van Stichting 

NBD Biblion; 
 heeft kennis van en visie op de ontwikkelingen in de boeken- en met name de 

bibliotheekbranche; 
 volgt actief relevante maatschappelijke ontwikkelingen en trends; 
 heeft inzicht in bestuurlijke processen en algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring om 

richting te geven en strategisch te denken; 
 beschikt over een onafhankelijk oordeelsvermogen om het beleid en het functioneren van 

het bestuur te toetsen; 
 heeft het vermogen en de attitude om de rol van inspirerend sparringpartner naar collega 

RvT-leden en het bestuur te vervullen en het bestuur als klankbord terzijde te staan; 
 heeft het vermogen om toetsende rol en adviserende rol in teamverband uit te kunnen 

oefenen; 
 reflecteert op eigen handelen en op het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel 

en wil zich verantwoorden over besluitvorming en handelen van de raad; 
 heeft (bij voorkeur )algemene kennis van en inzicht in financieel-economische 

vraagstukken en de financiële continuïteit van een organisatie; 
 is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; 
 heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en stelt zich professioneel, onafhankelijk en 

zelfbewust op; 
 heeft een visie op innovatie en mogelijke samenwerking met voor de stichting NBD Biblion 

relevante partijen; 
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 is bereid zijn/haar netwerk ten behoeve van de stichting aan te spreken;  
 beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en verbindende kwaliteiten; 
 is voldoende beschikbaar.  

OVER NBD BIBLION 
Stichting NBD Biblion is dé integrale servicepartner voor de openbare bibliotheekbranche (en het 
onderwijs) op het gebied van collectie, data en content. Onze missie is een bijdrage te leveren aan 
het succes van onze klanten en innovatie te stimuleren binnen de bibliotheekbranche. Wij stellen 
ons ten doel de bibliotheken te ondersteunen bij het efficiënt en effectief verrichten van haar 
maatschappelijke taken en zo haar maatschappelijke waarde te vergroten. Stichting NBD Biblion is 
oorspronkelijk opgericht door drie brancheverenigingen: de Vereniging van Openbare Bibliotheken, 
de Groep Algemene Uitgevers en de Koninklijke Boekverkopersbond.  

OVER DE RAAD VAN TOEZICHT 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de Stichting NBD Biblion en haar 
dochtermaatschappij(en): NBD Biblion Services B.V., NBD Biblion Technology Group B.V. en 
Bookarang B.V..  

De Raad van Toezicht bestaat op dit  moment uit 7 leden, incl. de (onafhankelijke) voorzitter. 
Eén daarvan vertegenwoordigt de bibliotheeksector, één wordt benoemd door de KBb en één door 
de GAU. De andere drie leden komen van buiten de branche.  

De Raad van Toezicht is toezichthouder, werkgever en klankbord. Zij werkt volgens de Governance 
Code Cultuur. De raad houdt integraal toezicht op het bestuur. Zij bewaart een kritische distantie ten 
opzichte van het bestuur, waarbij zij oog hebben voor juiste evenwicht in betrokkenheid en 
bestuurlijke distantie. De Raad van Toezicht is werkgever van het bestuur. Zij adviseert, als 
sparringpartner, het bestuur gevraagd en ongevraagd. E.e.a. is uitgewerkt in het Huishoudelijk 
Reglement. 

De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen. Tijdens de vergaderingen bespreekt 
en toetst zij het strategisch beleid, de begroting en jaarrekening, investeringsvoorstellen, 
rapportages en strategische ontwikkelingen van zowel de stichting als de B.V.s. 

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn 
éénmaal herbenoembaar. 

De Toezichthouders bepalen in onderling overleg de verdeling van hun werkzaamheden. De 
volgende werkzaamheden zullen hierbij in ieder geval worden gedefinieerd en worden verdeeld: 

a) de remuneratiecommissie, bestaande uit ten minste 2 leden van de Raad van Toezicht; 
b) de auditcommissie, bestaande uit ten minste 2 leden van de Raad van Toezicht;  
c) de HR-commissie, bestaande uit ten minste 2 leden van de Raad van Toezicht; 
d) de Marketing-commissie, bestaande uit ten minste 2 leden van de Raad van Toezicht. 

INTERESSE? 
Bent u het nieuwe lid dat de Raad van Toezicht komt versterken? Stuur dan uw CV en 
motivatiebrief t.a.v. mevr. Gerdy Harteveld, uiterlijk maandag 12 juli naar 
directiesecretariaat@nbdbiblion.nl. Hier kunt u ook terecht voor vragen.
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