
 

Ons Biebpanel gaf haar mening over onze dienstverlening rond de coronasluiting in het 
voorjaar van 2020. De respondenten waren zeer positief over de bezorgservice en gaven 
vooral feedback voor verbetering van onze offline communicatie en onze werkwijze bij 
heropening. 

De meningen over onze berichtgeving rond de coronasluiting zijn duidelijk verdeeld in 
enerzijds het ‘online kamp’ en anderzijds het ‘liever-niet-digitaal kamp’. Tijdens een 
crisissituatie, zoals de coronasluiting, verandert informatie zo snel dat de kopij voor 
papieren media vaak al verouderd is tegen de tijd dat het verschijnt. Dat neemt niet weg 
dat we oog moeten houden voor niet-digitale communicatie, want daar wordt duidelijk 
veel waarde aan gehecht. Op onze website staan tips om op de hoogte te blijven, deze 
zullen we ook offline beter bekend maken. 

 Blijf op de hoogte van nieuws en activiteiten 

Respondenten vragen waarom we later weer open gingen dan andere bibliotheken in het 
land en waarom onze openingstijden zo beperkt waren. Vanwege de landelijke richtlijnen 
werkten we met dubbele bezetting per vestiging, maar met dezelfde begroting en met 
veel minder vrijwilligers tot onze beschikking. Inmiddels hebben we de openingstijden 
weer verruimd tot de normale situatie, voor zolang nieuwe coronamaatregelen dit 
toelaten. 

 Lees meer over de ruimere openingstijden vanaf 28 september 

Veel meer dan de rest van Nederland, heeft West-Friesland de bezorgservice omarmd. 
Een deel van de respondenten miste de mogelijkheid om te reserveren. Het 
reserveringssysteem is een landelijke bibliotheekdienst, het transport tussen 
bibliotheekvestigingen is provinciaal geregeld. Beide diensten zijn tijdelijk stopgezet. We 
hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met specifieke wensen via de BestelBieb: als 
we de titel in huis hadden, ging het mee in de tas. Onze medewerkers regelden 
regelmatig op eigen initiatief uitwisseling tussen onze vestigingen van gevraagde titels.  

We hebben overigens ook heel veel reacties gekregen van mensen die juist blij verrast 
waren met schrijvers die ze nog niet kenden. Onze medewerkers hebben met veel zorg 
titels bij elkaar gezocht die pasten bij persoonlijke voorkeuren, zo blijkt ook uit open 
antwoorden van het Biebpanel.  

Achter de schermen werken we hard om de geliefde BestelBieb voorlopig in stand te 
houden naast onze openingstijden, speciaal voor wie niet naar de Bibliotheek kan komen.  

 Informatie over de BestelBieb 

 

We vinden het heel belangrijk om te horen wat je van onze diensten vindt. Zo kunnen we 
onze dienstverlening verbeteren waar nodig. Iedereen vanaf 16 jaar kan meedoen.  

 Meld je aan voor het Biebpanel  


