
‘De Bibliotheek is van grote waarde en onmisbaar in de maatschappij’ en ‘een heerlijke plek om naar 
toe te gaan’ 
BiebPanel over de maatschappelijke waarde van de bibliotheek 
 
Wat is de waarde van de bibliotheek volgens de leden van het BiebPanel, het online klantenpanel van 
openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. Wat hebben de panelleden zelf aan de 
bibliotheek? En wat zien ze als de belangrijkste waarde voor de samenleving? 
 
Wat is het grootste voordeel van Bibliotheek IJmond Noord voor de panelleden? 
Ze noemen spontaan vooral het goedkoop lenen en lezen van boeken uit een grote collectie; inclusief 
tijdschriften en andere media. En daarnaast ook de laagdrempeligheid, de prettige en/of rustige 
omgeving en de mogelijkheid om je te ontwikkelen en kennis op te doen. Persoonlijke waarde zien 
de leden het meest op het gebied van kennis uitbreiden, geld besparen en kunst & literatuur. Ook de 
sociale functie komt naar voren: ruim een op de vijf geeft aan door de bibliotheek onder de mensen 
te zijn geweest. Ook vindt ruim een derde er antwoorden bij praktische problemen en vragen. 
 
Rol bibliotheek voor kwetsbare groepen meer gezien dan in 2015 
De rol van Bibliotheek IJmond Noord als netwerkpartner op het gebied van kwetsbare groepen wordt 
steeds meer gezien door de panelleden. Een grotere groep dan bij het vorige onderzoek in 2015 zou 
een laaggeletterde (ruim driekwart) of digitaal niet vaardige kennis (ruim zes op de tien) 
doorverwijzen naar de bibliotheek. Daarnaast is één op de tien panelleden zelf dankzij de bibliotheek 
bij een andere organisatie terecht gekomen, bijvoorbeeld bij SeniorWeb. 
 
Maatschappelijke waarde van de bibliotheek is groot  
De panelleden zien een grote maatschappelijke waarde van Bibliotheek IJmond Noord. Gevraagd 
naar wat de bibliotheek de samenleving oplevert, zien de panelleden vooral waarde op ontspanning 
en inspiratie, economisch welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Bijna alle panelleden vinden dat de 
bibliotheek kennis toegankelijk maakt voor mensen die minder geld hebben en de mogelijkheid biedt 
om te ontspannen. Maar ook op de domeinen zelfredzaamheid en sociale binding ziet de 
meerderheid een meerwaarde van de bibliotheek. Zo beschouwt bijvoorbeeld driekwart de 
bibliotheek als plek waar mensen met hun vragen terecht kunnen. 
 
Hoe kan Bibliotheek IJmond Noord haar maatschappelijke waarde nog vergroten in de toekomst? 
Volgens de panelleden kan dat vooral door meer activiteiten voor allerlei doelgroepen te organiseren 
en door het aanbod veel meer bekend te maken en te promoten bij het brede publiek. Sommige 
leden zeggen dat de laagdrempeligheid essentieel is en dat de openingstijden ruimer mogen. Leden 
noemen ook dat de bibliotheek al goed bezig is en zo door moet gaan. Tip van de panelleden voor de 
bibliotheek: “Meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die de bibliotheek biedt.” 
 
De bibliotheek opereert in een netwerk: een op de tien leden komt via de bibliotheek bij een 
andere organisatie terecht  
De bibliotheek heeft een rol als het gaat om ‘doorverwijzen’ naar andere organisaties; 11% van de 
panelleden komt via Bibliotheek IJmond Noord bij een andere organisatie terecht. Er is dus sprake 
van een structurele samenwerking c.q. dienstverlening. De leden die bij een andere organisatie zijn 
terecht gekomen, noemen allerlei verschillende organisaties waarbij SeniorWeb, het vaakst genoemd 
word. 
 
‘Eén van de eerste duurzame instituten is de bibliotheek! Een prachtige bijdrage aan de maatschappij 
door boeken voor iedereen toegankelijk te maken. Geweldig; ik ben fan!’  


