
ACTIVITEITEN  

 
In dit onderzoek staan activiteiten in het algemeen centraal. De hoofdvraag van dit onderzoek is: hoe 
kan de bibliotheek de activiteiten beter laten aansluiten op de behoefte van de leden?  
 

Bibliotheekactiviteiten goed beoordeeld 
Bijna zes op de tien panelleden van Bibliotheek IJmond Noord bezoekt weleens activiteiten (van de 
bibliotheek of een andere organisatie). Dat is iets minder dan gemiddeld in het landelijke panel maar 
de boordeling is wel goed. Als panelleden hebben deelgenomen aan een bibliotheekactiviteit, zijn ze 
hierover zeer te spreken (gemiddeld rapportcijfer 7,8). Vooral over de organisatie, de 
laagdrempeligheid, de inhoud en de diversiteit van de activiteiten, de voorzieningen en de 
communicatie over de activiteiten zijn deelnemers positief. 

Achteraf lezen over activiteiten 
Het achteraf lezen over activiteiten – ook al neemt men zelf niet deel – zouden panelleden leuk 
vinden. Omdat de nieuwsbrief van de bibliotheek vaak al vol zit met aankondigingen van 
aankomende activiteiten is het delen in de nieuwsbrief niet haalbaar. Ook met de pers is het niet te 
regelen. De bibliotheek gaat dit voortaan wel in een aantal gevallen delen op de eigen website.  

Behoefte aan leeskringen 
Panelleden geven aan dat ze schrijverspresentaties en leesclubs bijzonder goed vinden passen 
binnen het aanbod van de bibliotheek. Ook bij de vraag welke activiteiten panelleden missen, komen 
(in het totale panel) schrijverspresentaties en leesclubs vaak naar voren. Daarom gaat de bibliotheek 
het eerste kwartaal van 2020 op de website een soort van ‘vraag-en-aanbod’ voor leeskringen 
neerzetten. De rol van de bibliotheek zal verder facilitair zijn (website, ruimte, leeskoffertjes). 

Behoefte tijdstip: voorkeur voor doordeweekse dagen en avonden  
Ruim een kwart van de ondervraagde panelleden geeft aan dat zij geen activiteiten van de 
bibliotheek bezoeken omdat het tijdstip niet uit komt. Ook uit de open vragen blijkt dat dit soms een 
struikelblok is bij het bezoeken van activiteiten in de bibliotheek. Over de voorkeur van het tijdstip 
waarop activiteiten plaats vinden zijn de meningen zeer wisselend. In het algemeen is zondag 
bepaald niet de lievelingsdag en is er een lichte voorkeur voor een doordeweekse avond. Natuurlijk is 
dit ook leeftijdsafhankelijk. De bibliotheek houdt hier al zoveel mogelijk rekening mee.  

Afstemmen van activiteiten op de behoeften van doelgroepen 
De bibliotheek hoort graag van de (biebpanel)leden welke activiteiten men passend vindt en waar 
behoefte aan is. Ook is de bibliotheek bezig met community building en we verwachten hierdoor nog 
beter inzicht in deze behoeften te krijgen. De bibliotheek probeert de activiteiten zoveel mogelijk 
onder de aandacht te brengen via social media (de bibliotheek heeft nu ook een Instagram kanaal), 
nieuwsbrief, website en de pers.  

 
 
 


