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Inleiding 

Allereerst, ontzettend bedankt voor uw deelname aan het biebpanelonderzoek! Wij 

vinden uw mening heel belangrijk en het geeft ons concrete tips om onze dienstverlening 

te verbeteren. In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe leden van Bibliotheek IJmond 

Noord de communicatie beoordelen. Het onderzoek is verricht onder 490 biebpanelleden 

van Bibliotheek IJmond Noord. De respons was 40% (6% lager dan het landelijk 

gemiddelde) en de gemiddelde leeftijd van de panelleden is 59 jaar.  

 

Inleiding 

De communicatie van 

Bibliotheek IJmond Noord 

wordt over het geheel 

genomen positief beoordeeld. 

Panelleden in IJmond Noord 

zijn zelfs nog vaker dan in 

het totale Panel tevreden 

over de algemene 

communicatie van de 

bibliotheek. Ook de 

frequentie van informeren 

door Bibliotheek IJmond 

Noord wordt zeer positief 

beoordeeld.  

 

Men gebruikt vooral de 

nieuwsbrief en de website voor informatie over de bibliotheek. Dit is op afstand gevolgd 

door de medewerkers, berichten in de krant en posters in de bibliotheek. Als het gaat om 

persoonlijk relevante informatie, raadplegen panelleden van Bibliotheek IJmond Noord 

vaker dan in het totale Panel het liefst de medewerkers. 

 

Hoewel moderne 

communicatiemiddelen 

zoals social media in 

opkomst zijn, zoeken 

leden algemene 

informatie het liefst via 

de website, en 

persoonlijk relevante 

informatie via de 

medewerkers, de mail of 

de website. Men wil van de bibliotheek bij voorkeur informatie ontvangen via e-mail, en 

algemene informatie ook via de digitale nieuwsbrief en de website. De website, e-mail en 

de nieuwsbrief blijven dus de belangrijkste communicatiemiddelen.    

 

Communicatie via medewerkers 

Als het gaat om persoonlijk relevante informatie, raadplegen panelleden van Bibliotheek 

IJmond Noord vaker dan in het totale Panel het liefst de medewerkers.    

Vrouwen zoeken voor persoonlijk relevante informatie vaker dan mannen bij voorkeur 

contact met de bibliotheek via de medewerkers. 
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Website 

Leden van Bibliotheek 

IJmond Noord 

beoordelen de website 

met een 7,6 redelijk 

goed. Deze beoordeling 

komt overeen met 2014.  

Een groot deel van de 

panelleden heeft de 

website in de afgelopen 

week nog bezocht. 

Jongere panelleden 

bekijken de website 

vaker op hun smartphone 

dan oudere panelleden. 

 

Bezoekers van de 

website willen hier vooral 

aanwinsten, boek 

reviews, persoonlijke tips 

over activiteiten en de 

meest geleende boeken 

terugvinden.  

Panelleden van 

Bibliotheek IJmond Noord 

zijn vaker dan gemiddeld 

geïnteresseerd in een top 

10 van meest gelezen 

boeken op de website. 

Vrouwen zijn vaker dan 

mannen geïnteresseerd in het lezen van reviews over boeken. De online leesclub is met 

name interessant voor vrouwen. De mogelijkheid om met een expert te chatten over het 

aanbod, spreekt vooral panelleden van 16-35 jaar aan. 

 

 

Nieuwsbrief 

De digitale nieuwsbrief 

wordt met een 7,7 goed 

beoordeeld, landelijk 

wordt de nieuwsbrief 

beoordeeld met een 7,5. 

Ruim acht op de tien 

panelleden ontvangen de 

digitale nieuwsbrief en 

bijna de helft van de 

ontvangers leest de 

nieuwsbrief (grotendeels 

of helemaal) door. De 

oudste panelleden (65-

plussers) ontvangen de 
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digitale nieuwsbrief het minst vaak. Zij lezen de nieuwsbrief wel vaker dan jongere 

panelleden grotendeels of helemaal door. In IJmond Noord zijn panelleden minder vaak 

dan gemiddeld geïnteresseerd in informatie over aanwinsten van de bibliotheek. Vrouwen 

zijn vaker dan mannen geïnteresseerd in leestips, informatie over activiteiten voor 

volwassenen, (landelijke) boekcampagnes, activiteiten voor de jeugd en (landelijke) 

boekwedstrijden. 

 

Social media 

Panelleden zijn veelal actief op social media, maar volgen de bibliotheek nauwelijks of 

niet op Facebook of Twitter. Ten opzichte van 2012 zijn panelleden vaker actief en 

verwachten ze ook dat de bibliotheek actief is op social media. Vrouwen en jongere 

panelleden zijn actiever op social media dan mannen en oudere panelleden.  Meer dan de 

helft weet niet of de bibliotheek actief is op social media. Als men het wel weet noemen 

ze Facebook en Twitter. Informatie die panelleden van de Bibliotheek IJmond Noord via 

social media van hun bibliotheek (zouden) willen ontvangen, betreft vooral informatie 

over aanwinsten en activiteiten. 

  

 
 

E-mails 

Bibliotheekleden 

waarderen de 

inleverattenties en 

reserveringsberichten van 

de bibliotheek bijzonder. 

Algemene mails, zoals 

enquêtes of verjaardag 

mails, worden minder 

gewaardeerd.  

E-mails met een duidelijk 

voordeel voor de klant 

(bijvoorbeeld een 

aanbieding of een 

exclusief aanbod) werken 

het beste. Panelleden van 

Bibliotheek IJmond Noord 
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ontvangen vaker dan gemiddeld wel eens een mail met een inleverattentie, een mail met 

aanwinsten en een mail over activiteiten van de bibliotheek, maar weer minder vaak dan 

in het totale Panel een reserveringsbericht per mail.  

Panelleden worden aangesproken op een manier die ze passend vinden. Met 59% scoort 

Bibliotheek IJmond Noord hoog op de wijze waarop ze leden aanspreken (zie figuur 

hieronder).  

  


