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Resultaten Bibliotheek IJmond Noord 
In dit onderzoek is de bekendheid, de mate van belang, de deelname en de waardering 
van diverse boek gerelateerde campagnes en acties getoetst, met specifieke aandacht 
voor Nederland Leest 2014. Het onderzoek is verricht onder de biebpanelleden van 
Bibliotheek IJmond Noord. De respons was 44% (1% lager dan het landelijk gemiddelde) 
en de gemiddelde leeftijd 58 jaar.  
 
Campagnes  

De Boekenweek en Kinderboekenweek zijn de bekendste 
campagnes, zowel in IJmond Noord als het totale Panel. 
Nederland Leest is iets minder bekend, maar wel bekender dan 
gemiddeld in het Panel. De panelleden van Bibliotheek IJmond 
Noord vinden het belangrijk dat er campagnes en acties worden 
georganiseerd waarin het lezen van boeken wordt gestimuleerd, 

zoals Nederland Leest. Het onderzoek laat hiermee zien dat het voor de bibliotheek 
interessant is om mee te werken aan boek gerelateerde campagnes, waarin met name 
leesbevordering centraal staat. Nederland Leest is hier een goed voorbeeld van. Het is 
echter wel de vraag in hoeverre een cadeau in de vorm van een boek moet worden 
weggegeven omdat de panelleden dit minder belangrijk vinden. 
 
Ook vinden leden het van belang dat er rondom campagnes en acties activiteiten in de 
bibliotheek georganiseerd worden, zoals boekbesprekingen of lezingen door schrijvers. In 
veel mindere mate vinden de panelleden het belangrijk dat zij van de bibliotheek een 
cadeau ontvangen in de vorm van een korting op bijvoorbeeld het abonnement of een 
boek. 
 
Effectiviteit campagne Nederland Leest  
In IJmond Noord hebben de panelleden in vergelijking met het totale Panel in de 
campagneperiode vaker het boek “Een vlucht regenwulpen” ontvangen (54% versus 
44%). Er zijn hier geen grote verschillen aanwezig tussen de vestigingen. Wel zien we 
dat vooral panelleden van 65 jaar en ouder aangeven het boek te hebben ontvangen. 
Panelleden hebben het boek meestal niet ongevraagd van een medewerker ontvangen, 
maar voornamelijk door het zelf van een stapel te pakken (67%). Dit is aanzienlijk vaker 
dan de 46% in het totale Panel.  
 
Communicatie  
De panelleden van IJmond Noord hebben in de campagneperiode even vaak iets gezien 
of gehoord over Nederland Leest als het totale Panel. Als panelleden wel iets hebben 
vernomen dan is dit voornamelijk in de nieuwsbrief van de bibliotheek. Circa een kwart 
heeft iets gehoord via andere communicatiemiddelen van de bibliotheek zoals de website, 
in de bibliotheek zelf of via een activiteit. In vergelijking met het totale Panel zijn de 
panelleden in IJmond Noord vaker door de bibliotheek over Nederland Leest 
geïnformeerd. De website nederlandleest.nl is onder circa een tiende van de panelleden 
bekend. 
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Waardering  

Meer dan vier vijfde van de panelleden vinden het (heel) erg belangrijk 
dat Bibliotheek IJmond Noord een bijdrage levert aan de Nederland 
Leest campagne. 55% waardeert het uitreiken van “Een vlucht 
regenwulpen” net als in het totale Panel, met een 8 of hoger. Als 
motivatie voor een hoog rapportcijfer wordt aangegeven dat het altijd 
leuk is om een boek cadeau te krijgen. Ook vinden panelleden het goed 
dat een klassieker onder een breder publiek bekend wordt gemaakt en 

dat het belangrijk is om lezen te stimuleren. Panelleden die een lager rapportcijfer geven, 
zeggen dat het boek hen niet aanspreekt en dat het zonde is van het geld in tijden van 
bezuinigingen.  
 
Actiepunten 
We gaan het boek actiever uitdelen aan onze leden en de campagne ook meer promoten. 
Hartelijk dank voor uw input!  
 
Uw mening telt 
Bibliotheek IJmond Noord is altijd erg blij met de reacties van de Biebpanelleden en kan 
vaak direct iets verbeteren aan haar dienstverlening naar aanleiding van de uitkomsten. 
Wilt u ook uw mening geven over de bibliotheek? Meld u dan aan bij www.biebpanel.nl 
 
 

 

 

 

  

http://www.biebpanel.nl/
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Bekendheid, belang en deelname Nederland Leest 
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Effectiviteit Nederland Leest 2014 

  

  

 

 


