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De Leestafel

‘Hoge kwaliteit,
lage kosten’

ROYAL LEMKES

‘Onze inzet als werkleerbedrijf
zie ik als een win-win situatie’
XX

ZOETERMEER INTO BUSINESS

RIVERDALE

‘Op spitsmomenten
zijn ze onmisbaar’

DILLE & KAMILLE

‘MVO loont: voor ons
en voor de medewerkers’.

2015 was voor ons een spannend en vooral uitdagend jaar. Als sociaal werkbedrijf heeft DSW
het afgelopen jaar structureel werk op maat gecreëerd. Samen met onze werkleerbedrijven
kijken we voortdurend hoe we het werk bij de werkgevers op de juiste manier kunnen invullen.
Een succesvolle aanpak, die staat of valt met interactie, samenwerking én de juiste
match. Daarom wil ik alle werkleerbedrijven hartelijk danken voor de fantastische
samenwerking het afgelopen jaar. En daarom kijken we heel graag samen met u
vooruit naar 2016. Een jaar, waarin we weer heel veel enthousiaste, capabele
mensen zullen matchen met nieuwe functies en bedrijven!
Remco Wijnia, Algemeen directeur DSW Rijswijk e.o.

NBD BIBLION

Persbericht

‘DSW-medewerkers doen wat
een machine niet kan’

Vacuvin

‘Anders begaafd
noemen wij dat’

Bibliotheekblad van NBD Biblion naar KBenP.
Zoetermeer, 12 november 2014
NBD Biblion BV en KBenP hebben overeenstemming bereikt over de overgang van
Bibliotheekblad. Vanaf 1 januari 2015 maakt Bibliotheekblad deel uit van KBenP, een
concern dat onder andere het vakblad Informatie Professional uitgeeft.
Met deze overgang wordt de continuïteit van Bibliotheekblad op de lange termijn gewaarborgd.
De redactie van Bibliotheekblad maakte tot 2009 deel uit van de Vereniging van Openbare
Bibliotheken. In 2009 trok het Ministerie van OC en W zich als subsidieverstrekker terug waarna
NBD Biblion de verantwoordelijkheid op zich nam om het blad te continueren. De redactie ging
deel uitmaken van NBD Biblion dat al als uitgever van het blad fungeerde.

DESIGNSTAR

NBD Biblion heeft in al die jaren geprobeerd om het vakblad kostendekkend en zonder
winstoogmerk te exploiteren. Henk Das, directeur NBD Biblion: “Uit onderzoek is meerdere malen
gebleken dat er binnen de bibliotheekbranche grote behoefte is aan een Bibliotheekblad. Bij
KBenP komt Bibliotheekblad in een echte uitgeefsetting terecht en kan meer synergie bereikt
worden. NBD Biblion heeft in de afgelopen jaren het exploitatietekort al substantieel weten te
verminderen en deze overgang maakt ook een kostendekkende exploitatie op termijn mogelijk.
De redactie van Bibliotheekblad gaat met het blad één op één over naar KBenP”.
Peter van Gorsel, uitgever bij uitgeverij IP, onderdeel van KBenP voegt toe: “Bibliotheekblad is
een goede aanvulling op het portfolio van IP, met daarin onder andere Informatie Professional en
VIP Enterprise Information Management. We bereiken hiermee momenteel jaarlijks al 16.000
professionals werkzaam in de informatiebranche en met de toevoeging van Bibliotheekblad
hopen we door te groeien tot hét print- en digitale platform voor deze beroepsgroep”.

VAN UDEN

NBD Biblion denkt met deze overgang de bibliotheekbranche de best denkbare dienst te
bewijzen.
Einde persbericht
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NBD Biblion: Mireille Boetje | Manager Sales,
Marketing & Development | T 079-3440050 | E boetje@nbdbiblion.nl
Over NBD Biblion
NBD Biblion is dé dienstverlenende organisatie voor openbare bibliotheken 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.
Over KBenP
De KBenP Groep is een brede, innovatieve dienstverlener op het gebied van organisatie en
informatisering met focus op Informatie, Document en Records Management. Uitgeverij IP focust
zich op het uitgeven, verspreiden en vermarkten van informatie voor professionals in opleiding en
werkzaam in algemene en wetenschappelijke bibliotheken, mediatheken,
informatiemanagement, kennismanagement, (digitaal) archief, IT en ICT, cultureel erfgoed en
dataverwerking.

‘Dit is een unieke
samenwerking’

‘We dragen onze sociale boodschap uit aan klanten en collega’s’
ZOETERMEER INTO BUSINESS
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