ACTIVITEITEN VAN DE
BIBLIOTHEEK
Een kwart van de panelleden heeft deelgenomen aan een activiteit in de bibliotheek en eventueel bij een
andere organisatie. Vier op de tien heeft een activiteit bijgewoond alleen bij een andere organisatie.
Leden die deelnemen aan activiteiten in de bibliotheek beoordelen deze goed. Belangrijke redenen om niet
mee te doen aan bibliotheekactiviteiten zijn het niet uitkomen van de dag, niet aansprekende inhoud, geen
interesse of tijd en onbekendheid met het aanbod. Bij het kiezen van een activiteit is vooral de inhoud van belang,
gevolgd door locatie en tijdstip. Panelleden zoeken het liefst naar activiteiten via lokale krantenberichten,
de website en nieuwsbrieven.

DEELNAME ACTIVITEITEN
Aan welke activiteiten heeft u of iemand uit uw gezin in de afgelopen 12 maanden
deelgenomen?

39%

23%

Activiteiten (onder andere)
bij de bibliotheek

Activiteiten alleen bij
een andere organisatie

38%

Geen activiteiten

BELANG ASPECTEN
Wat is voor u belangrijk bij het kiezen van een activiteit waaraan u deelneemt?
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Inhoud

Locatie
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Ontmoetingen
met anderen

Tijdstip

4
Kosten

BELANGRIJKSTE REDEN
OM NIET MEE TE DOEN
AAN ACTIVITEITEN VAN
DE BIBLIOTHEEK
U heeft in de afgelopen 12 maanden
niet deelgenomen aan activiteiten
van de bibliotheek. Wat is hiervan de
reden? Top 5
mei

16

MANIER WAAROP
MENSEN NAAR
ACTIVITEITEN ZOEKEN
Op welke manier gaat u op zoek naar
activiteiten van de bibliotheek of van
een andere organisatie? Top 5

26%

63%

Dag of tijdstip
komt niet uit

Via een bericht in de
(lokale) krant

24%

59%

Inhoud spreekt niet aan

Via de website van
de organisatie

22%

55%

Geen interesse
in activiteiten

Via nieuwsbrieven

22%

44%

Geen tijd

Via vrienden en familie

19%

30%

Ik ben niet op de
hoogte van het aanbod

Via social media

RAPPORTCIJFER ACTIVITEITEN BIBLIOTHEEK
Welk rapportcijfer geeft u
aan de activiteiten die de
bibliotheek organiseert?

7,8

Hoe ervaart u de activiteiten van de
bibliotheek waaraan u deelneemt op
onderstaande onderdelen?

79%

78%

de voorzieningen

de organisatie

77%

52%

de communicatie

het bestellen
van de kaarten*
(helemaal) goed

*Bij het onderdeel het bestellen van kaarten, geeft 35% aan ‘weet ik niet/niet van toepassing’

Het onderzoek is in juni 2019 uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van Probiblio.
Aan het onderzoek hebben 13.077 BiebPanelleden van circa 80 verschillende bibliotheken deelgenomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Balijon, onderzoeksadviseur (onderzoek@probiblio.nl).

