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Inleiding 
Allereerst, ontzettend bedankt voor uw deelname aan het biebpanelonderzoek! Wij 
vinden uw mening heel belangrijk en het geeft ons concrete handvaten om onze 
dienstverlening te verbeteren!  
 
In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden van Bibliotheek IJmond Noord kijken 
naar de waarde van de bibliotheek, zowel voor de maatschappij als voor henzelf. Het 
onderzoek is verricht onder de 502 biebpanelleden van Bibliotheek IJmond Noord. De 
respons was 40% (9% lager dan het landelijk gemiddelde) en de gemiddelde leeftijd van 
de panelleden is 59 jaar.  
 
Doel van bibliotheekbezoek  
Leden van de Bibliotheek IJmond Noord kennen de bibliotheek een grote 
maatschappelijke waarde toe. Ze zien die vooral op het gebied van ontspanning, 
inspiratie en economisch welzijn. Zo vinden vrijwel alle panelleden (95%) dat de 
bibliotheek mensen met minder geld ook toegang geeft tot kennis. Een grote groep leden 
zou een laaggeletterde of digitaal niet vaardige buurman/buurvrouw doorverwijzen naar 
cursussen of spreekuren van de bibliotheek.  
 
Voor zichzelf zien de panelleden vooral waarde op het gebied van kennis vergroten, 
genieten van kunst en literatuur en geld besparen. Ze komen dan ook meestal naar de 
bibliotheek met als doel ontspanning, persoonlijke ontwikkeling en het genieten van 
kunst en literatuur. Panelleden tot 55 jaar komen vaker dan ouderen naar de bibliotheek 
voor school, studie of opleiding; 65-plussers komen vaker dan jongere panelleden naar 
de bibliotheek om te genieten van kunst en literatuur. 
 
Maatschappelijke waarde  

De maatschappelijke waarde van de bibliotheek ligt 
volgens leden in de eerste plaats in de betaalbare, 
laagdrempelige informatievoorziening voor de 
samenleving. Het is een plek om kennis te vergroten, 
anderen te ontmoeten en bij de tijd te blijven. De 
bibliotheek is bovendien toegankelijk voor iedereen. 
De bibliotheek stimuleert en bevordert leesplezier 
van kinderen, brengt mensen in aanraking met 
andere culturen en biedt de mogelijkheid tot 
persoonlijke ontwikkeling. 

 
Vrouwelijke panelleden van de Bibliotheek IJmond Noord vinden vaker dan mannen dat 
de bibliotheek mensen de mogelijkheid biedt om te ontspannen, inspiratie geeft, hun 
dorp of stad aantrekkelijker maakt om te wonen en een plek is waar mensen met hun 
vragen terecht kunnen. Frequente bezoekers vinden ook vaker dan minder frequente 
bezoekers dat de bibliotheek hun dorp of stad aantrekkelijker maakt om te wonen. 
Jongere panelleden zien de rol van de bibliotheek op het gebied van zelfredzaamheid iets 
minder dan de oudere groepen 
 
Persoonlijke waarde  
Bibliotheekleden geven aan dat het lenen en lezen van boeken – en in mindere mate e-
books, films, muziek en tijdschriften – het meest belangrijke voordeel van de bibliotheek 
voor henzelf is. In de bibliotheek zoeken zij op een betaalbare, laagdrempelige manier 
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naar informatie, vergroten hun kennis en doen nieuwe inspiratie over allerlei 
onderwerpen op. Verder is de bibliotheek een plek van rust en ontspanning. Bovendien is 
de bibliotheek een plek om in contact te komen met andere mensen, culturen en ideeën. 
Een deel van de leden neemt zijn of haar kinderen er graag mee naar toe, om hun 
leesplezier en ontwikkeling te stimuleren. 
 
De panelleden van de Bibliotheek IJmond Noord zeggen vaker dan in het totale Panel dat 
ze zich dankzij de bibliotheek beter hebben kunnen redden. Jongere panelleden ervaren 
meer waarde op het gebied van ontspanning, inspiratie en economisch welzijn en minder 
op zelfredzaamheid. Oudere panelleden zeggen iets vaker dat activiteiten hebben 
bijgedragen aan het vergroten van hun kennis, maar iets minder vaak dat activiteiten 
hebben geholpen zich beter te redden in het dagelijks leven. 
 
Opbrengsten in internationaal perspectief  

In vergelijking met andere landen ligt de nadruk voor 
Nederlandse leden relatief veel op ontspanning en leesplezier 
en minder op zakelijke doelen. Ook de sociale functie komt 
naar voren: panelleden in IJmond Noord raken in gesprek 
met mensen die ze normaal niet spreken (13%) en geven aan 
zich door de bibliotheek minder eenzaam te voelen (14%). 
Panelleden van de Bibliotheek IJmond Noord hebben vaker 
dan in het totale Panel iets gehad aan de bibliotheek als het 
gaat om het zelf beoefenen van amateurkunst en/of het 
ondernemen van creatieve activiteiten. Leden tot 55 jaar 
hebben (logischerwijze) vaker dan ouderen profijt gehad van 
de bibliotheek als het gaat om de zorg voor hun kind(eren) 

en/of begeleiding bij huiswerk of studie. Frequente bezoekers hebben vaker dan minder 
frequente bezoekers iets aan de bibliotheek gehad als het gaat om het deelnemen aan 
en/of volgen van maatschappelijke discussies en debat. 
 
Laaggeletterdheid en beperkte digitale vaardigheden  
Veel panelleden zien de bibliotheek als instelling die een rol kan spelen voor 
laaggeletterden en zouden zelf actief willen doorverwijzen. Panelleden in IJmond Noord 
zien vaker dan in het totale Panel een rol voor de bibliotheek om minder digitaal 
vaardigen te kunnen helpen.  
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Gebruik en ontmoeting 
De panelleden van de Bibliotheek IJmond Noord hebben minder vaak dan in het totale 
Panel vanuit huis gebruik gemaakt van de digitale diensten van de bibliotheek. De groep 
35-55 jarigen heeft dit in de afgelopen 12 maanden wel beduidend vaker gedaan dan 
andere leeftijdsgroepen. Vrouwen hebben vaker dan mannen de kinderafdeling 
bezocht/kinderen begeleid. In IJmond Noord zijn 65-plussers vaker dan jongere 
panelleden toevallig buren, vrienden of andere bekenden in de bibliotheek 
tegengekomen.  
 
 
 
 
  


