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Selecteer wijze van collectioneren:
A

C

Selectie uitbesteden

Selectieadvies

Zelf selecteren

Kies voor ontzorging door de

Ontvang selectieadvies om

Stel zelf de collectie

selectie volledig uit te besteden

zelf de collectie te bepalen

samen

Datagedreven besteladvies 1

Datagedreven besteladvies 1

Datagedreven besteladvies*

Selectieservice op maat

Selectieservice op maat

Selectieservice op maat

Toegewezen contactpersoon

Toegewezen contactpersoon

Toegewezen contactpersoon

Optimale titelspreiding

Optimale titelspreiding

Optimale titelspreiding

vestigingen

vestigingen

vestigingen

Uitbesteding orderinvoer

Uitbesteding orderinvoer

Uitbesteding orderinvoer

Budgetcontrole & rapportage

Budgetcontrole & rapportage

Budgetcontrole & rapportage

Weekaanbod

Weekaanbod

Express Titels, 1 week levertijd

Express Titels, 1 week levertijd**

AVM

AVM**

9,5% collectiebudget
+ € 475 per vestiging
1

B

7% collectiebudget
+ € 375 per vestiging

Vanaf medio 2022

** tarief op aanvraag

* In ontwikkeling

Optioneel: Uitbreiden met aanvullende diensten
Advies collectiebeleid

Advies collectiebeleid

Advies collectie-afschrijving

Advies collectie-afschrijving

€ 75 per uur

€ 75 per uur

Standing Order
Optioneel: Uitbreiden collectie met Standing Order.
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Prijslijst boeken 2022
Boekbestellingen
Reguliere levering
Weekaanbod
300 boeken/week

Thema-aanbod
speciaal aanbod

Nabestellen
bestel uit 200.000 boeken

Bindwijze

Vaste korting

Bindprijs

Toeslag

Verstevigde kaft

23%

€ 3,27

n.v.t.

Verstevigde kaft

11%

€ 3,27

n.v.t.

Verstevigde kaft

11%

€ 3,27

Abonnement

Boekhoek

€ 1,12
verwerkingstoeslag

Bindwijze

Boekhoek

Vaste korting

Bindprijs

Toeslag

Verstevigde kaft

Verkort

23%

€ 3,05

n.v.t.

Bindwijze

Boekhoek

Vaste korting

Bindprijs

Toeslag

Verstevigde kaft

20%

€ 2,77

Express Titels (ETL3)

Geplastificeerd

20%

€ 2,01

Express Titels (ETL0)

Geen bewerking

20%

€ 1,11

Standing Order
actueel automatisch in huis

Spoedlevering
Express Titels (ETL6)
actueel binnen 1 week

Kwantumkorting weekaanbod
Van toepassing op bestellingen met meerdere exemplaren van
dezelfde titel, die ongesorteerd op hetzelfde adres worden geleverd
en die op hetzelfde adres worden gefactureerd. De kwantumkorting
verrekenen we achteraf op de factuur.

€ 1,12
verwerkingstoeslag

€ 1,12
verwerkingstoeslag

€ 1,12
verwerkingstoeslag

Staffel bindprijs
< 4 stuks
4 - 12

€ 3,27

stuks

€ 3,11

13 - 29 stuks

€ 2,94

> 30 stuks

€ 2,78

Levering
Afhankelijk van de snelheid waarmee je een titel wilt ontvangen, of de bindwijze, kies je voor één van de
volgende aanbiedingsstromen. Op alle aanbiedingsstromen zit een rfid en rugetiket verwerkt. Titels zijn
plankklaar gekoppeld.
Omschrijving

Verzending na:

Express Titel, zonder bewerking of geplastificeerd

3 werkdagen

Express Titel, verstevigde kaft

6 werkdagen

Weekaanbod, thema-aanbod of nabestellingen, met verstevigde kaft

2 - 3 weken

Transportkosten
Verzending naar bibliotheken via landelijk transport (CB) is voor rekening van NBD Biblion. Voor
verzending naar schoollocaties wordt een vergoeding van € 0,25 per boek doorberekend als de bestelling
€ 370,- of lager is (factuurbedrag excl. btw) voor één afleveradres.
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Aanschafinformatie en titelbeschrijvingen
Artikelnummer

Omschrijving

Prijs

1000013006

Digitaal: XML, wekelijks te downloaden via FTP

€

4.139

1000013001

Systeemeditie: wekelijks pakket (twee AI's per pagina)

€

1.006

1000013002

Standaardeditie: wekelijks pakket (drie AI's per pagina)

€

606

1600000083

Gratis pdf bij systeemeditie en standaardeditie, ook los verkrijgbaar

€

252

1000013200

Buitenland: Nederlandse collectie voor het buitenland

€

2.432

Omslagstelsel
Prijs: € 0,174 per inwoner (prijs is gelijk aan 2021). Per bibliotheek wordt minimaal € 385,- in rekening
gebracht. Jaarlijks verstrekken we de aanschafinformatie en titelbeschrijvingen van circa 15.000 nieuwe titels.

Catalogusonderhoud
Artikelnummer
1000013042

1000013043

1600000093

1000013045

1000013046

Omschrijving
Catalogusonderhoud, samenstellingskosten;

Prijs per jaar
€

Opmerking

423

abonnement (1 bibliotheek)
Catalogusonderhoud, samenstellingskosten;

€ 1.315

abonnement (POI-tarief)
Catalogusonderhoud, samenstellingskosten;

€ 1.933

abonnement (dubbel POI-tarief)
Herindelingslijst catalogusonderhoud, via

€

61

e-mail (abonnement)
Levering titelbeschrijvingen behorende bij
catalogusonderhoud in digitale vorm (via ftp)

Uitsluitend i.c.m.
Catalogus-

€

101

onderhoudabonnement
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Prijsopbouw van het bibliotheekboek
1. Product
Elk boek heeft een vaste boekenprijs. Dit is de verkoopprijs van het boek, zoals vastgesteld door de
uitgever.
2. Aanbiedingsstroom
Titels bieden we aan vanuit één of meerdere aanbiedingsstromen, zoals het Weekaanbod, of Aanbiedingen
(bijv. themalijsten of leescampagnes). Deze stromen hangen samen met de verschijningsdata van titels, of
gebeurtenissen in de actualiteit.
3. Bindprijs
Bibliotheken kunnen per boek of per bestelling kiezen voor verschillende bindwijzen, namelijk ‘ingewerkt’
(verstevigde kaft), ‘geplastificeerd’, of ‘oningewerkt’ (rugetiket met beschermstrip). Alle titels hebben
een rugetiket en een RFID en zijn plankklaar gekoppeld. De bindprijs voor Standing Order is lager, door
verkorte informatie op de boekhoek. Verder geldt voor het Weekaanbod een kwantumkorting. Zie pagina
4 voor het volledige prijsoverzicht.
4. Klantkorting
Jaarlijks bepalen we de hoogst mogelijk korting, op basis van afspraken die wij met uitgevers hebben
gemaakt. Volgens de Wet op de Vaste Boekenprijs mogen Stichting NBD Biblion en andere leveranciers,
maximaal 25% korting geven aan bibliotheken op de vaste boekenprijs. Wanneer we hogere aantallen in
één keer kunnen bestellen, heeft dat een positieve invloed op de korting. De kortingen voor 2022 vind je op
pagina 4.
5. Verzendkosten
Verzending naar bibliotheken via landelijk transport (CB) is voor rekening van NBD Biblion. Voor
verzending naar schoollocaties wordt een vergoeding van € 0,25 per boek doorberekend als de bestelling
€ 370,- of lager is (factuurbedrag excl. btw) voor één afleveradres.
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Standing Order Boeken
Artikelnummer

Omschrijving

Aantal titels

SO-V1

Volwassenen fictie groot

400

SO-V2

Volwassenen fictie klein

190

SO-V3

Volwassenen non-fictie groot

125

SO-V4

Volwassenen non-fictie klein

60

SO-J1

Jeugd fictie groot

400

SO-J2

Jeugd fictie klein

200

SO-J3

Jeugd non-fictie groot

165

SO-J4

Jeugd non-fictie klein

120

Standing Order Top 10
Artikelnummer
T1
T2
T3
AENB
BCB

Omschrijving
Nederlandse top 10 fictie & non-fictie alle titels
Nederlandse top 10 fictie & non-fictie (uitgezonderd eerder op
AI aangeboden titels)
Nederlandse top 10 fictie (uitgezonderd eerder op AI
aangeboden titels)

Aantal titels
80
70
40

Engelstalige bestsellers

50

Nederlands Dagblad / BCB top 10 (volwassenen en jeugd)

100

Standing Order dBos
Artikelnummer

Titelselectie op basis van de bestseller 60

Abonnement voor schoolbibliotheken basisonderwijs

Omschrijving

Aantal titels

SB1

Titels voor een laag-gemiddeld leesniveau

75

SB2

Titels voor een gemiddeld tot hoog leesniveau

75

SB3

Titels voor een laag-gemiddeld leesniveau

140

SB4

Titels voor een gemiddeld tot hoog leesniveau

140

Vier keer per jaar ontvang je een pakket nieuwe boeken op het gewenste niveau. Als bibliotheek ontvang
je 23% korting op de boekenprijs. Verzending van de pakketten naar een openbare bibliotheek is gratis.
Laat je het rechtstreeks naar een school sturen, dan gelden de verzendkosten, genoemd op pagina 6.

Standing Order Toptitels
Artikelnummer

Omschrijving

Aantal titels

L1

Top 10 Actueel

30

L2

Top 20 Actueel

60

L3

Top 5 Literair

15

L4

Top 5 Non-fictie

15

Om de Toptitels bij je publiek onder de aandacht te brengen, krijg je bij een abonnement de volgende
materialen: verwijselementen, geplastificeerde afbeeldingen van de cover en Toptitelsstickers. Je betaalt de
prijs van de boeken en € 338,27 per jaar, ongeacht het aantal modules.
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Het Bookarang platform geeft je toegang tot meer dan 100.000 boektitels die we continue bijwerken
en aanvullen. Op het platform vind je 3 producten: De LeesTipper, WelkBoek en ThemaKiezer. De
LeesTipper verrast de lezer. Door het invullen van een profiel krijgen bezoekers leestips uit de collectie van
de bibliotheek. WelkBoek helpt lezers die gericht zoeken. Deze bezoekers bepalen zelf wat ze belangrijk
vinden en krijgen aanbevelingen op basis van de inhoud van een boek. De ThemaKiezer helpt de
bibliotheekmedewerker om de collectie gethematiseerd te ontsluiten.
Staffel Bookarang
LeesTipper, WelkBoek en ThemaKiezer zijn alle drie onderdeel van het Bookarang Platform. Hieronder
staan de prijzen per maand voor het gehele platform. We hanteren een staffel, zodat het platform ook
interessant is voor bibliotheken in grotere gemeentes.

Staffel

Aantal inwoners vanaf - tot

A

Prijs per inwoner per jaar

-

50.000

€ 0,090

B

50.000

-

120.000

€ 0,085

C

120.000

-

210.000

€ 0,080

D

210.000

-

320.000

€ 0,075

E

320.000

-

950.000

€ 0,070

Voorbeeld:
Bibliotheek in gemeente
met 130.000 inwoners:
50.000 x € 0,090
70.000 x € 0,085
10.000 x € 0,080
€ 11.250 per jaar

+

Deze tarieven zijn exclusief implementatiekosten en worden op maat afgestemd.

Met ons online platform Bibendo maak jij je eigen serious games die perfect aansluiten op je collectie
en programmering. Met deze nieuwe manier van leren bereik je je doelgroep op een laagdrempelige en
interactieve manier. Als lid van Bibendo heb je toegang tot alle spellen op het platform en je kunt zelf
onbeperkt nieuwe games maken.
Lidmaatschap Bibendo platform

€ 3.000

per jaar

Workshop

€ 2.000

totaal voor gehele workshop

|

Basistraining
Experttraining

4 dagdelen
|

|

maximaal 10 personen

1 dag
|

1 dag

€ 375

per persoon

€ 500

per persoon

Het 1e jaar dat je als bibliotheek aan de slag gaat met Bibendo, raden we je aan om in ieder geval een
workshop of een basistraining te volgen. Dit heb je echt nodig om een vliegende start te maken.
Wil je gaan samenwerken met een andere organisatie of bibliotheek? Dan kun je de kosten voor de
workshop delen.
Meer informatie over Bibendo vind je op www.bibendo.nl
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Tijdschriften
ANWB-tijdschriften
De ANWB heeft de abonnementenadministratie van Kampioen en KampeerKampioen voor de openbare
bibliotheekinstellingen ondergebracht bij stichting NBD Biblion. Stichting NBD Biblion berekent de
ANWB-ledenprijs aan alle bibliotheken. Proefabonnementen en welkomstgeschenken zoals vermeld in de
bladen zijn niet van toepassing. De prijzen voor 2022 zijn nog niet bekend.

Artikelnummer

Omschrijving

1000021001

Kampioen (10x per jaar)

1000021004

KampeerKampioen (11x per jaar)

Overige tijdschriften
Artikelnummer

Omschrijving

1600000054

Buitenleven (9x per jaar) BCM Media

1600000055

Toeractief (7x per jaar) - BCM Media

1000021007

Promotor (10x per jaar) - PiTE Media bv
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Prijslijst databanken 2022
Meer over Media (MoM)
Met een abonnement op MoM vinden bezoekers in de catalogus van jouw bibliotheek aanvullende
informatie over een boek, zoals boekomslagen, korte beschrijving van het boek (aanschafinformatie),
recensies, uittreksels, auteursinformatie en flaptekst. Welke informatie wordt getoond is afhankelijk van
het abonnement dat je hebt op onze databanken.
Artikelnummer
1000120059

Omschrijving

Prijs per inwoner

Meer over Media (MoM), maximumbedrag € 10.716

€ 0,058

In de Uittrekselbank en Literom vind je handige informatie, zoals uittreksels, boekrecensies en artikelen
over boeken of schrijvers. Een aantal van deze databanken zijn landelijk afgekocht en daardoor
beschikbaar voor alle bibliotheken via de KB.

Artikelnummer
-

1000120200

-

1000120046

-

Artikelnummer
-

Omschrijving
Literom Nederlandse Literatuur én thuisgebruik
Literom Wereldliteratuur (bestand buitenlandse
literaire recensies)
Thuisgebruik Literom Wereldliteratuur (alleen in
combinatie met Literom Wereldliteratuur)
Literom Jeugd
Thuisgebruik Literom Jeugd (alleen in
combinatie met Literom Jeugd)

Omschrijving
Uittrekselbank en Uittrekselbank Jeugd
inclusief thuisgebruik

Prijs per inwoner

Toelichting

Landelijk afgekocht
via KB
€ 0,028

Min. €

413

Max. € 2.947

€ 0,010

€ 0,028

Min. €

413

Max. € 2.947

€ 0,010

Prijs per inwoner

Toelichting

Landelijk afgekocht
via KB

Korting
Bij afname van 3 of meer databanken ontvang je een aantrekkelijke korting. De korting is geldig op
Literom, Uittrekselbank en MoM.
Neem contact met ons op voor de details: helpdesk@nbdbiblion.nl, of 079 344 0 344.
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Prijslijst digitale informatiebronnen 2022
Trefwoordenthesaurus
Media, non-fictie en fictie, worden inhoudelijk ontsloten op onderwerp door het

Artikelnummer

Omschrijving

1000013040

Online toegang

Trefwoordenthesaurus heb je altijd de meest

1000013041

Trefwoordenthesaurus

SISO Online maakt je bibliotheekcollectie
toegankelijk en je bezoekers vinden

€ 307

digitaal

actuele versie in huis.

SISO Online

€ 459

Trefwoordenthesaurus

toekennen van trefwoorden uit de Trefwoordenthesaurus. Met een abonnement op de

Prijs per jaar

Artikelnummer

Omschrijving

Prijs per jaar

1600000047

SISO Online, licentie

€ 114

makkelijk de weg in jouw bibliotheek.

Mediaprint.online
Met de website van Mediaprint.online print
je zelf rugetiketten voor jouw media.

Artikelnummer

Omschrijving

1000410016

Licentie

Prijs per jaar
€ 0,0011 per inwoner

1 bibliotheek

min. € 54 per jaar
max. € 268 per jaar

1600000086

AA-staffelmodule
De AA-Staffel is een module die je kunt aanschaffen boven op de Aanschafinformatie (AI’s) en

Licentie POI

Omschrijving

€ 803 per jaar

Prijs per inwoner

AA-staffelmodule

€ 0,019

geeft inzicht in de kwaliteit van een boek, AVmaterialen en de marktwaarde. Deze informatie
wordt digitaal uitgeleverd en is geschikt voor
geautomatiseerde bestelsystemen.

Coverlist

Artikelnummer

Omschrijving

afbeeldingen van Nederlandse

1000120190

Tot 300.000 inwoners

€ 308

boekcovers die momenteel verkrijgbaar

1000120191

Vanaf 300.000 inwoners

€ 613

1000120192

Via centrale catalogus

€ 208

Coverlist levert de grootste verzameling

is. Door deze covers toe te voegen, ziet je
bibliotheekcatalogus er aantrekkelijker uit

Prijs per jaar

van POI

voor bezoekers.

(prijs per bibliotheek)
1000120193

Via landelijke toepassing

€ 2.287
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De AVM is
voorzien van
aanschafinformatie
en je hebt
toestemming
om uit te lenen.
Goed geregeld!
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Prijslijst AVM en Muziek 2022
Aanschafinformatie en Titelbeschrijvingen - AVM
Artikelnummer

Omschrijving

Prijs per jaar

1000013039

Digitaal: XML, wekelijks te downloaden via FTP

€

745

1000013033

Systeemeditie: wekelijks hardcopy pakket (twee AI's per pagina)

€ 1.005

1000013034

Standaardeditie: wekelijks hardcopy pakket (drie AI's per pagina)

€

627

1600000084

Gratis pdf bij systeemeditie en standaardeditie, ook los verkrijgbaar

€

252

Omslagstelsel AVM
Prijs: € 0,011 per inwoner (gelijk aan 2021). Jaarlijks verstrekken we de aanschafinformatie en  
titelbeschrijvingen van circa 1.800 nieuwe titels.

Aanschafinformatie en Titelbeschrijvingen - Muziek
Artikelnummer

Omschrijving

Prijs per jaar

1000013023

Nieuwslijst digitale versie via Muziekweb

€

1000013027

Digitaal: XML, wekelijks te downloaden via FTP

€ 1.712

Collectieonderhoud muziek

510

toeslag per cd

Omslagstelsel Muziek
Prijs: € 0,019 per inwoner (gelijk aan 2021). Jaarlijks verstrekken we de titelbeschrijvingen van circa 15.000
nieuwe titels.

Standing Order uitleenklare geluidproducten
Prijs abonnement € 131,- per jaar + prijs van de media, verwerkingskosten en kosten voor het inwerken.
Artikelnummer

Omschrijving

Aantal titels

1000000002

muziek-cd's Top A

75

1000000003

muziek-cd's Top B

150

1000000004

muziek-cd's Top C

225

AVM en muziek Informatie- en verwerkingskosten
Standaard: € 4,84 (ongeacht inwerkmethode) Toeslag nabestellingen cd: € 1,22
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Inwerkmethodes AVM en muziek
Voor het inwerken van AVM-materialen wordt standaard gebruik gemaakt van dvd-dozen. Optioneel
kun je kiezen voor de securitybox. Voor iedere titel geldt dat deze wordt ingewerkt op basis van zo weinig
mogelijk dvd-dozen/securityboxen.
Omschrijving

Prijs per exemplaar

AVM - Digitale media inwerken inclusief doos (full colour inlay)

€ 3,64

AVM - Digitale media inwerken inclusief security box (full colour inlay)

€ 4,87

AVM - Securitybox voor blu-ray disc's/playstation inclusief inwerken (originele omslag)

€ 4,87

AVM - Mediumhoek en etiket toevoegen dvd en blu-ray

€ 0,49

Muziek - Securitybox 1, 2 of 3 cd's, inclusief inwerken

€ 3,70

De tarieven zijn inclusief:
Full colour inlays op basis van de oorspronkelijke verpakking
Mediumhoek (indien gewenst)
PIM-etiket

Nabewerking AVM en muziek
Je geeft vooraf aan welke nabewerking je wilt voor al je bestellingen.
Omschrijving

Prijs per exemplaar

RFID label (wit, 86 x 54 mm)

€ 0,69

RFID schrijflabel (transparant, ø 112 mm)

€ 2,03

RFID ringlabel (wit, ø 40 mm)

€ 0,50

RFID ringlabel dummy (wit, ø 40 mm)

€ 0,34

Plakken van zelf aangeleverde schrijflabels

€ 0,43

Plakken van zelf aangeleverde ringlabels

€ 0,21

Titelstrook aanbrengen op hoesje

€ 0,35

Titelstrook los meeleveren

€ 0,08

Alle overige handelingen

€ 0,21

Cd-beschermfolie zonder beveiligingsstrip

€ 0,70

Cd insteken in apart hoesje met kartonnetje

€ 0,28
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Selectieservice
Wil je ook jouw collectie efficiënter beheren?
Door het krimpen van het aantal medewerkers en de veranderende functie van de bibliotheek zijn steeds
meer bibliotheken op zoek naar mogelijkheden om hun collectie efficiënter te beheren. Inmiddels hebben
al een groot aantal bibliotheken gekozen voor de selectieservice van Stichting NBD Biblion. Hierdoor kost
het beheren van de collectie hen minder tijd en kunnen medewerkers anders worden ingezet.
Altijd de juiste collectie
Hoe werkt het? Tijdens het intake traject bepaal je zelf, in overleg met de specialisten van Stichting NBD
Biblion, je collectieprofiel en budget. Het collectieprofiel is de basis voor het selectieproces. Via het door
Stichting NBD Biblion ontwikkelde programma Profielselectie worden wekelijks besteladviezen berekend.
Deze worden door de selectiemedewerkers gecontroleerd en handmatig aangepast waarbij we rekening
houden met de karakteristieken van elke vestiging. In 2022 gaan we ook werken met een datagedreven
besteladvies.
Denk hierbij aan afspraken over niveau/moeilijkheidsgraad volwassenen, fictie en non-fictie, triviaal
lectuur, pocketboeken, dubbelen van titels, taalvoorkeur, vervanging en/of aanvulling van heruitgaven
etc. Maar niet alleen het weekaanbod wordt geselecteerd. Je kunt ook kiezen voor een nadruk op actuele
bestelstromen, zoals Exprestitels, Standing Order en Top Tien lijsten. Daarnaast werken we (als daar
behoefte aan is) samen met het programmateam van de bibliotheek aan titels rond actuele thema’s.

“Ik ben heel tevreden
over de samenwerking
met de collectioneur. Als
er sporadisch contact
nodig is, gaat dat snel
en is dat contact prettig
en probleemoplossend.
De kwartaalrapportages
worden goed
toegelicht.”
Klanten waarderen
Selectieservice met een

8,3
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Boek

Omdat de collectie voor iedereen is...
Met Bookarang kun je de collectie makkelijker en beter toegankelijk maken voor lezers en niet-lezers.
Ongeacht het leesniveau van de gebruiker of het onderwerp. Je geeft een gepersonaliseerd advies en
gebruikt daarbij de collectie in de volle breedte, zodat ook de non-bestsellers van de plank komen en er
variatie zit in het aanbod.
We kunnen het platform koppelen aan jouw bibliotheeksysteem, waardoor je als bibliotheek een online
en gepersonaliseerd aanbod kan presenteren. Een aanbod dat is aangepast aan de behoefte van je leden
of partners in de regio. Zo ontstaat er een mooie verbinding tussen de collectie en lokale programmering.
Meer informatie over Bookarang vind je op nbdbiblion.nl/bookarang.
Het platform bestaat uit 3 onderdelen:
Voor de lezer en de vrijwilliger

Voor de lezer en de vrijwilliger

LeesTipper
WelkBoek

ThemaKiezer
WelkBoek
LeesTipper

Voor de bibliotheekmedewerker

LeesTipper
ThemaKiezer

De LeesTipper verrast de

WelkBoek helpt lezers

De ThemaKiezer helpt de

lezer. Door het invullen van

die gericht zoeken. Deze

bibliotheekmedewerker om

een profiel krijgen bezoekers

bezoekers bepalen zelf wat ze

de collectie gethematiseerd

gepersonaliseerde leestips

belangrijk vinden en krijgen

te ontsluiten. Zo kun je

uit de collectie van de

aanbevelingen op basis van

leestafels of leeslijsten maken

bibliotheek.

de inhoud van een boek.

voor scholen, op basis van de

The

lesstof of de actualiteit. Maar
je haalt ook eenvoudig en snel
titels op die passen bij lokale
thema’s of de programmering
van de bibliotheek.

Onze handige marketing services
Met de aanbevelingen van Bookarang versterk je de
relatie met je leden en trek je nieuwe leden aan. Met de
Marketing Services verstuur je automatisch e-mail met
gepersonaliseerde boekentips naar leden.
Ook kun je het thema laten terugkomen op
verschillende plekken, zoals de website en de
nieuwsbrief. Zo neem je de lezer helemaal mee in het
onderwerp en wordt lezen nog leuker.
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Je collectie én programmering op een leuke manier toegankelijk maken met games en apps? Veel
bibliotheken zien de voordelen van het inzetten van serious gaming, maar hebben beperkte middelen en
expertise om er daadwerkelijk iets mee te doen. Stichting NBD Biblion heeft daarom het Bibendo Platform
ontwikkeld.
Bereik jong en oud
De games van Bibendo zijn in te zetten voor jong en oud. Bijvoorbeeld voor de inburgering van
nieuwkomers of om ouderen te helpen met digitale geletterdheid en mediawijsheid. Daarnaast is het de
ideale tool voor leesbevordering bij jongeren. Serious games zijn ook heel geschikt om een kijkje te geven
in ons cultureel erfgoed en alles wat de bibliotheek te bieden heeft. Met Bibendo kan jouw doelgroep een
leven lang leren.
Alle voordelen
Toegang tot

Zelf eenvoudig

Support via trainingen

alle andere games

spellen maken

en Helpdesk

Dit bespaart je veel tijd en

De Bibendo game editor

We bieden diverse

geld en biedt bovendien

biedt een scala aan

workshops en trainingen

inspiratie voor nieuwe

mogelijkheden om zelf aan

aan om direct een

spellen. Ook kun je er met

de slag te gaan met een

vliegende start te maken.

een paar wijzigingen een

nieuwe game. Iedereen

Maar ook tijdens het

eigen game van maken.

kan hiermee werken, ook

bouwen van een nieuwe

de minder geoefende

game kun je op ons

gebruiker.

rekenen.

Meer informatie op bibendo.nl

17

Wist je dat je ook
welkom bent in
onze bibliotheekwinkel?
Ontvang
persoonlijk
advies
Plan een afspraak via onze
Klantenservice

info@nbdbiblion.nl
079 344 0 344

vooruitgang boeken

