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Deze peiling over ‘duurzaamheid’ is onlangs gehouden onder alle leden van het BiebPanel, 
een klantenpanel van ruim 25.000 leden van meer dan 80 Bibliotheken verspreid over 
Nederland. 
 
Duurzaamheid in het dagelijks leven 
Ruim de helft van de respondenten zegt soms wel en soms niet duurzaam te leven en bijna 
niemand geeft aan (helemaal) niet duurzaam te leven. Opvallend is dat hoe ouder 
respondenten zijn, hoe duurzamer zij vinden dat ze leven. Dit terwijl er onder jongeren veel 
meer interesse is voor diensten op het gebied van duurzaamheid.  
Behoefte aan onderwerpen  
Ruim vier op de tien deelnemers aan het onderzoek hebben geen interesse in meer informatie 
over onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid. Deze respondenten hebben met name 
interesse in extra informatie over voeding, het kopen van spullen voor het huis(houden) en 
energie en isolatie van de woning.  
Interesse in diensten 
De vorm waarin panelleden gebruik zouden willen maken van diensten van de bibliotheek 
op het gebied van duurzaamheid, is dan metname materialen zoals boeken, tijdschriften en 
films. Ongeveer vier op de tien geven aan dat zij hiervan gebruik zouden maken; mannen, 
jongeren tot 35 jaar en hoog opgeleiden zeggen dit nog wat vaker. Een derde zegt een 
repaircaféte willen bezoeken als de bibliotheek dit zou organiseren; een kwart is 
geïnteresseerd in een lezing over duurzaamheid. Inloopspreekuren, cursussen, activiteiten 
voor kinderen en het uitlenen van e-readers zijn wat minder interessant voor de panelleden; 
ongeveer één op de tien geeft aan interesse te hebben in deze diensten op het gebied van 
duurzaamheid. Jongeren tot 35 jaar en hoger opgeleiden hebben voor bijna alle diensten 
rondomduurzaamheid wat meer interesse dan oudere panelleden en lager en middelbaar 
opgeleiden. Mannen hebben nog wat meer interessein materialen zoals boeken, 
tijdschriften en films rondom duurzaamheid, dan vrouwen. Vrouwen hebben juist wat meer 
interesse in een repaircaféen kledingruil bijeenkomsten. 
Duurzaamheid aan de Bibliotheek  
Bijna alle panelleden, negen op de tien, vinden het belangrijk dat de bibliotheek zelf ook 
duurzame keuzes maakt. Zij noemen vooral het proces van uitlenen van materialen in plaats 
van kopen en het uitlenen van e-books en andere digitale diensten. Ook het kunnen kiezen 
of ze een bon uitprinten en het feit dat afgeschreven boeken weer worden verkocht, worden 
vaak genoemd. Bibliotheek IJmond Noord heeft extra projectsubsidie gekregen om in 2019 
de bewustwording van de inwoners over duurzaamheid te vergroten. 
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