In samenwerking met

De Biebox

Bevorder het Nederlandse
leesklimaat op een duurzame
manier met de Biebox

Wist jij dat….
In Nederland 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en
ouder moeite hebben met lezen? Dat is 18% van
alle Nederlanders, oftewel 1 op de 6 mensen!

Meer dan 2 miljoen boeken per jaar door bibliotheken moeten worden afgeschreven
en weggegooid ten behoeve van nieuwe collecties?
En je hiermee zowel de literaire waarde (kennis en cultuur) als de materiële waarde
(grondstoffen en energie) van deze boeken onnodig verliest?
(Stichting Lezen & Schrijven, 2022)

Onze Missie
• Bevorderen van het leesklimaat

in Nederland door:

Mensen op een
laagdrempelige manier in
aanraking te laten komen met
fysieke boeken;
Het makkelijker te maken de
weg naar een lokale
bibliotheek te vinden;
Afgeschreven boeken zowel
inhoudelijk als materieel een
tweede leven te geven en zo
bijdragen aan een duurzame
toekomst.
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Hoe doen wij dit?
Van Afval naar Circulair met de Biebox

Onze aanpak: De Biebox – wat is het?
De Biebox is een duurzame box gemaakt
van hergebruikte, afgeschreven boeken
(kaften) én gevuld met boeken die gered
zijn van de ‘brandstapel’.

In de Biebox zitten namelijk
geupcyclede boeken: boeken die
omwille van collectiebeheer moeten
verdwijnen uit bibliotheken en via de
Biebox een tweede leven krijgen.

Boeken uit de Biebox kunnen door
voorbijgangers eenvoudig worden
meegenomen en gelezen. Of dit
nu ter plekke, onderweg, of thuis is.

Onze aanpak: De Biebox – hoe werkt het?
Wij halen afgeschreven boeken op bij bibliotheken,
controleren ze zorgvuldig op kwaliteit en refurbishen
ze in onze binderij.

Boeken worden voorzien van een wikkel of boekenlegger met
informatie naar wens, bijvoorbeeld over jouw organisatie.

Op 12 april komt Ronald Giphart naar
DOK Delft om te vertellen over zijn werk
als schrijver.
De openbare bibliotheek bij jou in de

De openbare bibliotheek bij jou in de buurt
buurt heeft talloze activiteiten tijdens
heeft talloze boeken tijdens de boekenweek
de boekenweek
van 9-18 april.
van
9-18 april

Bij UPPR houden we van lezen.
Daarom bieden we onze bezoekers met de Biebox
geupcyclede boeken aan. Je kan een eentje lezen
tijdens je pauze of onderweg. Je mag hem ook
mee naar huis nemen. We hopen dat je hem
terugbrengt naar de openbare bibliotheek als je
hem uit hebt.
Scan de QR code voor meer mooie boeken die jij
waarschijnlijk leuk zal vinden.

Daarbij legt de wikkel de connectie naar de openbare bibliotheek, geeft additionele informatie over deze locatie,
soortgelijke boeken en bijpassende evenementen om de drempel te verlagen naar deze bibliotheek te gaan.

Onze aanpak: De Biebox – welke versie kies jij?
De boeken in de Biebox worden op
een slimme manier gesorteerd en
gebundeld met behulp van onze
software.

Hierdoor ontstaan er themaboxen,
afgestemd op de specifieke context
en gewenste doelgroep van jouw
organisatie.

De Biebox in een notendop: Van Afval naar Circulair
Met het circulaire concept ‘Biebox’ wordt literaire waarde van afgeschreven bibliotheekboeken geupcycled.

De Biebox organiseert dat reststromen van afgeschreven boeken centraal worden opgehaald bij diverse bibliotheken in het land,
o.a. door gebruik te maken van reeds bestaande logistieke distributiekanalen.

In de binderij van NBD Biblion worden deze afgeschreven boeken geselecteerd, gecontroleerd en refurbished zodat ze er weer
uitzien als nieuw.

Boeken worden tevens voorzien van een extra communicatieve laag met specifieke informatie over lokale bibliotheken, partners
en relevante evenementen.
De ge-upcyclede boeken worden met behulp van een innovatieve software op een slimme manier gesorteerd en gebundeld in
verschillende themaboxen, bedoeld voor verschillende doelgroepen.

De Bieboxen zelf zijn daarbij ook gemaakt van hergebruikte, afgeschreven boeken, waarmee materiële waarde wordt gerecycled.

De Biebox werkt hierbij samen met lokale bibliotheken en logistieke partijen maar ook met landelijke partners. Wie weet met jou?

Wat zijn de voordelen van een
Biebox voor jouw organisatie?
Bevorder samen met ons het leesklimaat in Nederland

De Biebox biedt jouw organisatie het volgende:

Meewerken aan
een uniek concept

Sociale en
duurzame bijdrage

Impact &
Imago

Op maat gemaakt

Verbeteren van
klantervaring

Wil jij met ons
samenwerken om de
Biebox verder te
ontwikkelen en hiermee
het Nederlandse
leesklimaat te
bevorderen?

Wil jij je klanten inspireren
op het gebied van
circulariteit? Wil jij hen
tegelijkertijd gemakkelijker
toegang bieden tot boeken
en hen daarmee stimuleren
meer te lezen? Wil jij zo
bijdragen aan een
duurzamere toekomst?

Wil jij meehelpen het
afvalprobleem in de
boekenindustrie aan
te pakken en daarmee
laten zien dat
duurzaamheid een
belangrijk thema is
voor jouw organisatie?

Wil je (nog) meer
mensen vertellen over
jouw organisatie door de
informatieve laag
toegevoegd aan de geupcyclede boeken? Wil jij
de Biebox hiermee linken
aan de kernactiviteiten
van jouw organisatie?

Wil jij dit alles bereiken
terwijl je gelijktijdig je
klanten op een originele
en positieve manier
kunt verrassen met een
Biebox boordevol
interessante boeken?

Een Biebox bij jou op locatie kan dit mogelijk maken!

Stel je voor….

hoe de Biebox de klantbeleving in een horeca-omgeving versterkt

Stel je voor….
hoe de Biebox de klantbeleving in een horeca-omgeving versterkt

Stel je voor….
hoe we met de Biebox in de zorg patiënten aan het lezen krijgen.

Stel je voor….
hoe we met de Biebox in de zorg patiënten aan het lezen krijgen.

Word jij een van de launching customers van de Biebox?

Dan horen wij heel graag van je!
Stuur gerust een mailtje of bel ons bij vragen of interesse.

Wie zijn wij?
NBD Biblion in samenwerking met Route Circulair

Even voorstellen…
Bij stichting NBD Biblion werken we met veel passie en
toewijding aan alles wat draait om boeken, databanken
en printen en binden. Dit doen we voornamelijk voor
bibliotheken en scholen.
Zo dragen wij met onze producten en diensten bij aan een
efficiënte en moderne bedrijfsvoering van bibliotheken. Wij
zorgen ervoor dat deze over een gevarieerde en actuele
collectie beschikken.
Bovendien
stimuleren
we
innovatie
binnen
de
bibliotheekbranche en richten we ons met onze diverse
producten en diensten op het versterken van de
maatschappelijke taken van bibliotheken.

“Want iedereen komt
verder met toegang tot
informatie en inspiratie”

Route Circulair is het circulaire loket van Nederland. Wij bieden organisaties de juiste handvatten om een
versnelde transitie naar circulariteit waar te maken. Door samen aan de slag te gaan, partijen met elkaar te
verbinden, expertises op verschillende thema’s bij elkaar te brengen en voor iedereen een aanpak op maat te
leveren. In samenwerking met NBD Biblion werken wij daarom aan waardebehoud van boeken en hun inhoud.

In samenwerking met

Bedankt voor de aandacht!

