
Waardering voor onze Bibliotheek erg hoog! 
 
Wij willen alle biebpanelleden weer hartelijk danken voor hun deelname aan het eerste 
Biebpanelonderzoek van 2016 over klanttevredenheid. De overall waardering voor onze 
bibliotheek is hoog (hoger dan gemiddeld) en daar zijn wij erg trots op. U gaf aan vooral 
waardering te hebben voor de klantvriendelijkheid van de medewerkers, de deskundigheid 
van de medewerkers, en de prijs-kwaliteitverhouding van de abonnementen. 
 
De panelleden gaven ook aan zeer tevreden te zijn over het de gebouwen. De inrichting en 
sfeer. Een punt van aandacht is het gemis van eten bij de horecavoorzieningen. Helaas 
kunnen we hier in de nabije toekomst nog niet iets in veranderen. 
 
Verder vroegen we u nog naar onze e-books, de Bibliotheek App en de Boekenweek. De 
Bibliotheek App is bij velen toch nog vrij onbekend. Wij zullen deze vaker onder de aandacht 
brengen. Met de app kunt u namelijk gemakkelijk boeken reserveren en verlengen, de 
catalogus raadplegen en u ziet in 1 oogopslag hoeveel dagen u uw boeken nog mag lenen. 
Ook het gebruik van e-books is voor velen nog niet vanzelfsprekend. Wist u dat wij hiervoor 
speciale informatie-avonden organiseren? U kunt hiervoor contact opnemen met Aafke 
Vlaanderen Oldenzeel via ons algemene telefoonnummer. 
 
Tenslotte vroegen we u naar de Boekenweek. Het blijkt dat het speciale magazine dat tijdens 
de Boekenweek in de Bibliotheek ligt nauwelijks bekend is bij u. Wij gaan kijken of het nog de 
moeite waard is dit magazine te blijven aanbieden.  
 
 
Over dit onderzoek 
Het eerste BiebPanel onderzoek van 2016 ging over de klanttevredenheid over verschillende 
diensten van de bibliotheek.  
 
Het onderzoek werd gehouden onder bijna 30.000 panelleden in heel Nederland. Bij 
Bibliotheek IJmond Noord deed 53% van het totale panel van 427 panelleden mee.  
 
 
Doe ook mee met BiebPanel! 
Wilt u ook meedenken met onze Bibliotheek en hoe we deze nog aantrekkelijker kunnen 
maken? Meldt u zich dan aan voor biebpanel! Samen maken we het verschil. Onder al onze 
deelnemende biebpanelleden verloten we eens per jaar een mooi cadeau!  
 

http://www.bibliotheekijmondnoord.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-wise-app.html
http://www.biebpanel.nl/

