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Biebpanel zeer tevreden over bibliotheekmedewerkers 
Iets meer dan 200 Biebpanelleden uit de omgeving Beverwijk, Heemskerk namen deel aan dit onderzoek. De gemiddelde 
leeftijd was 60. De verhouding man, vrouw: 1/3 om 2/3.  

 
Wij vroegen het Biebpanel ons meer inzicht te geven in de tevredenheid en wensen ten aanzien van 
de medewerkers van de Bibliotheek IJmond Noord. Wat gaat er goed en wat zijn eventuele 
verbeterpunten als het gaat om medewerkers?  

 

Vaak contact met medewerkers, leden vaak positief verrast door de medewerkers  
Negen op de tien leden hebben weleens contact met medewerkers tijdens hun bibliotheekbezoek. 
Dit gaat dan vooral over de vindbaarheid. Bijna de helft van de leden noemt spontaan een moment 
waarop de medewerkers hen positief verrasten. Een kwart (relatief vaak hoger en middelbaar 
opgeleiden) geven aan weleens teleurgesteld te zijn in de medewerkers, waarbij men dan vooral 
onvriendelijkheid en weinig aandacht voor de klant noemt.  

 
Hoge tevredenheid over medewerkers 
Ruim negen op de tien leden zijn (zeer) tevreden over de medewerkers. Men is vooral positief over 
de vriendelijkheid, herkenbaarheid en deskundigheid van de medewerkers. In IJmond Noord is men 
over een aantal aspecten nog vaker dan gemiddeld in het totale Panel tevreden. Leden zijn, net als in 
2013, het minst tevreden over het aspect zelf het initiatief nemen om de bezoekers te helpen, 
alhoewel de score op dit aspect verbeterd is t.o.v. drie jaar geleden. We blijven hier echter aan 
werken! Hoe typeren leden de ‘ideale’ bibliotheekmedewerker? De meest genoemde kernwoorden 
zijn: vriendelijk, deskundig, behulpzaam, betrokken en beschikbaar. Leden vinden in grote mate dat 
hun eigen bibliotheekmedewerkers aan deze kernwoorden voldoen.  
 

Driekwart van de leden vindt het (zeer) belangrijk dat er altijd een medewerker aanwezig is in de 
Bibliotheek. De helft van de leden ziet ook de voordelen van (een aantal) onbemande uren in ruil 
voor ruimere openingstijden. Tweederde van de leden vindt het aantal beschikbare medewerkers in 
de Bibliotheek precies goed; dit ligt in lijn met het totale Panel en met 2013. 

 
Leden positief over onbemande uren  
De meerderheid van de leden van Bibliotheek IJmond Noord (die weleens een onbemande vestiging 
bezoeken) is positief over de onbemande uren. Driekwart van de leden houdt er geen rekening mee 
de Bibliotheek tijdens onbemande of bemande uren te bezoeken (meer dan gemiddeld), 19% is hier 
zich soms bewust van en houdt er dus wel rekening mee. De helft bezoekt de Bibliotheek alleen als 
er een medewerker aanwezig is, dit is minder dan in het totale Panel. 

 

Ook meedoen met Biebpanel? Geef u op via www.biebpanel.nl . Een keer per jaar verloten we onder 
alle deelnemers een leuk cadeau!  

 

http://www.biebpanel.nl/

