
Biebpanel geeft mening over activiteiten en samenwerkingspartners  

 

Hartelijk dank  voor uw deelname aan het biebpanelonderzoek. We blijven uw mening 

belangrijk vinden en het geeft ons concrete tips om onze dienstverlening te blijven 

verbeteren. Aan dit onderzoek, een herhaling van een onderzoek uit 2013, deden 467 

biebpanelleden mee. De respons was 39% (2% lager dan het landelijk gemiddelde) en de 

gemiddelde leeftijd van de panelleden was 59 jaar.  

 

Het onderzoek 

Met dit onderzoek kregen we een actueel inzicht in het bezoek en de beoordeling van 

activiteiten die we organiseren en welke wensen en ideeën jullie hebben met betrekking 

tot die activiteiten. Ook werd inzichtelijk welke kennis en houding jullie hebben ten 

aanzien van samenwerkingspartners van de bibliotheek 

 

Onze activiteiten  

De activiteiten die we organiseren worden positief beoordeeld. Men gaat vooral voor het 

verkrijgen van informatie, meer te leren, omdat de bibliotheek een prettige ruimte is en 

ter ontspanning. Tentoonstellingen worden het meeste bezocht. U vindt ze in de 

vestiging Heemskerk, maar ze worden helaas vanwege de bezuinigingen per 1 januari 

2017 geschrapt. Daarnaast is er veel interesse voor presentaties van schrijvers, 

informatieve lezingen en kinder- en jeugdactiviteiten. Dit zijn ook activiteiten die men 

voor de toekomst het meest interessant vindt, evenals de workshops. Interessante 

onderwerpen vinden jullie: literatuur, kunst&cultuur, plaatselijke onderwerpen, reizen en 

geschiedenis.  

 

De redenen om geen activiteit te bezoeken komt vaak door een gebrek aan tijd en 

interesse. Hier kunnen we helaas niet veel aan veranderen. Wel houden we altijd 

rekening met de favoriete dagdelen van de doelgroep waarvoor de activiteit 

georganiseerd wordt. Zo organiseren we voor ouderen altijd overdag en niet ’s avonds 

iets.  

 

Ook onbekendheid met ons aanbod speelt een rol. We gaan proberen onze publiciteit nog 

meer te optimaliseren en onze leden met passend aanbod te voeden. Volg ons daarom 

ook vooral op twitter en facebook. Daar publiceren we regelmatig aankomende 

evenementen en workshops. U mag ons natuurlijk ook tips voor leuke activiteiten geven! 

Regelmatig schaffen we een ‘boek op verzoek’ aan en we vinden het een goed idee dit 

ook met activiteiten te doen. En kijk vooral ook eens in onze bibliotheekagenda. Ook in 

print af te halen bij de klantenservice! 

 

Samenwerking bibliotheek en partners 

Onze biebpanelleden zien zeker de aarde van samenwerking met partners, nog meer 

voor de samenleving dan voor zichzelf. Het meest waardevol vinden jullie de 

samenwerking met andere bibliotheken, scholen, gemeente en kunstuitleen. Helaas is de 

kunstuitleen sinds een jaar of twee wegbezuinigd uit Beverwijk.  

 

Via www.voordeelmetjebiebpas.nl  werken we samen met een groot aantal partners bij 

bijvoorbeeld musea en natuurorganisaties en krijgt u korting op vertoon van uw 

bibliotheekpas. We gaan ervoor zorgen dat dit voordeel ook op onze eigen website en via 

onze social media weer beter zichtbaar is. Voordeel met je biebpas heeft ook een eigen 

facebookpagina.  Verder willen we aan de slag met het onderwerp ‘binding zoeken’. We 

benaderen altijd al onze eerdere bezoekers, maar willen hier meer opties gaan 

onderzoeken.  

 

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!  

https://twitter.com/BiebIJmondNoord
https://www.facebook.com/Bibliotheek-IJmond-Noord-122918151109290/
http://www.bibliotheekijmondnoord.nl/actueel/agenda.html
http://www.voordeelmetjebiebpas.nl/
https://www.facebook.com/VoordeelmetjeBiebpas/?fref=ts
http://www.biebpanel.nl/




 


