
 
 
Biebpanel geeft mening over: ‘Communicatie en informatie van de bibliotheek’ 
 
In mei 2012 is er onder klanten van Bibliotheek IJmond Noord een onderzoek gedaan naar 
de mening van klanten over de communicatiemiddelen  en de informatievoorziening van de 
bibliotheek.  
 
De belangrijkste uitkomsten: 
 
Er wordt het meest gezocht naar info over: 
online verlengen (76%), aanbod collectie (74%), openingstijden (72%). reserveren (51%) en 
nieuws over de bibliotheek (48%) 
 
Informatie missen 
De meeste panelleden (87%) missen geen informatie over de bibliotheek; 13% doet dat wel, 
met name over e-books en nieuwe boeken. 
 
Bekendheid en gebruik communicatiemiddelen 
De website is de favoriete informatiebron over de bibliotheek : 81% van de panelleden kijkt 
wel eens op de website.  De digitale nieuwsbrief is ook bij de meesten bekend (81%) en 
wordt door 55% van de panelleden gelezen. 
Posters en berichten in de bibliotheek zelf zijn bij 60% bekend. Verder krijgt  32% informatie 
van medewerkers en leest 23% wel eens berichten over de bibliotheek in de krant. 
 
Beoordeling communicatiemiddelen 
Over de communicatie van de bibliotheek in het algemeen zijn vrijwel alle panelleden 
tevreden (91%). 
Met name is men erg enthousiast over de digitale nieuwsbrief: 91% vindt deze passen bij de 
bibliotheek. De meeste panelleden vinden de nieuwsbrief actueel (86%), interessant (72%) 
en een aantrekkelijke manier om aan informatie te komen (78%). 
Ook over de website zijn de meeste panelleden tevreden: 86% van hen vindt deze passen bij 
de bibliotheek.  Men vindt de website actueel (87%), interessant (76%) en een aantrekkelijke 
manier om aan informatie te komen (82%). 
 
Sociale media 
Bijna een derde (30%) van de panelleden die gebruik maakt van sociale media, zou graag 
middels sociale media geïnformeerd willen worden over nieuwe boeken, evenementen en 
boekrecensies. Nu volgt slechts 2% van de panelleden de bibliotheek op Facebook. 
Een aantal van hen zou graag via een App informatie van de bibliotheek ontvangen. 
 
Wat gaat de bibliotheek met de uitkomsten doen? 

• De website wordt binnenkort vernieuwd. Informatie over verlengen van boeken, 
aanbod collectie, nieuws over de bibliotheek en de openingstijden krijgen ook op de 
nieuwe website een prominente plek. 

• Op de website en in de digitale nieuwsbrief zal het publiek regelmatig geïnformeerd 
worden over de ontwikkelingen en mogelijkheden van e-books. Ook is er een nieuwe 
folder over e-books in de maak. 

• Sinds kort heeft de bibliotheek ook een App !  
• Binnenkort zijn verschillende medewerkers van de bibliotheek dagelijks actief op 

Facebook met o.a. informatie over nieuwe  boeken, boekrecensies en activiteiten 
voor de jeugd. 
 

Wilt u ook onze digitale nieuwsbrief  ontvangen?  
Wilt u ook uw mening geven over de bibliotheek?  Meld u dan aan bij het biebpanel. 

http://www.bibliotheekijmondnoord.nl/index.php/nieuws/38-hoogspanning/554-app-de-bibliotheek
http://www.bibliotheekijmondnoord.nl/index.php/nieuws/nieuwsbrief
http://onderzoek.biebpanel.nl/biebpanel_aanmeld2

