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BiebPanel (2015-1) 

Ontmoetings- en verblijfsfunctie van de Bibliotheek 

 

Inleiding 

Het BiebPanel houdt vier keer per jaar een onderzoek onder deelnemers over 

uiteenlopende onderwerpen. Het onderzoek over de ontmoetings- en verblijfsfunctie van 

de Bibliotheek heeft gelopen van 13 maart t/m 31 maart 2015 en er is aan deelgenomen 

door 304 West Friese deelnemers (landelijk 20.546).  

In het onderzoek zijn het belang, de tevredenheid en de behoeften ten aanzien van de 

ontmoetings- en verblijfsfunctie van de Bibliotheek onderzocht. De uitkomsten kunnen 

bijdragen aan het inzicht in de manier waarop deze functie verder vormgegeven kan 

worden. 

  

Samenvatting 

Het onderzoek bestrijkt twee aspecten van de ontmoetings- en verblijffunctie van de 

Bibliotheek: 

 Verblijf en comfort 

 Ontmoeting 

 

Voor panelleden in West Friesland blijft het lenen van materialen de belangrijkste reden 

om naar de Bibliotheek te komen. Maar liefst 97% zegt dit zeer belangrijk te vinden, ten 

opzichte van bijv. 42% die het bijwonen van een activiteit als zeer belangrijk beschouwt. 

Bovendien geeft 26% van het panel aan alleen in de bibliotheek te komen voor het lenen 

van materialen. Daarnaast zijn vooral het stellen van vragen aan de 

bibliotheekmedewerkers, rondsnuffelen/inspiratie opdoen en boeken, tijdschriften en 

kranten ter plekke lezen of inzien belangrijk.  

Rondsnuffelen en inspiratie opdoen wordt vaker gedaan in de clusters Stede Broec en 

Koggenland/Opmeer. De ontmoetings- en verblijffunctie wordt door het panel minder 

positief ervaren in Enkhuizen/Drechterland en Medemblik. Men hecht meer belang aan 

verblijf dan aan ontmoeting. Het lezen van tijdschriften/kranten en vragen stellen wordt 

meer gedaan door ouderen. Jongeren snuffelen meer rond, zien boeken in, 

werken/studeren en maken gebruik van wifi. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

De ontmoetings- en verblijfsfunctie kan in de komende tijd meer vorm krijgen op de 

volgende manieren:  

 Zorg voor meer comfort in de bibliotheek. Dat kan door ander meubilair, meer of 

gezelligere leeshoekjes, goede werkplekken en een aantrekkelijke horecagelegenheid. 

Ga ook na hoe de wifi verbeterd kan worden. Dat kan het gemak en de verblijfsduur 

vergroten.  

 Aan het verbeteren van sfeer en comfort wordt op verschillende manieren gewerkt. 

Zo wordt er in Stede Broec gewerkt aan een nieuw informatieplein en is er in 

Hoogkarspel i.s.m. het Streekpunt een nieuwe inrichting gerealiseerd. Ter verbetering 

van wifi wordt op diverse vestigingen gewerkt aan het realiseren van een aanvullende 

verbinding en het verhogen van de huidige lijncapaciteiten, zodat er beter tegemoet 

gekomen kan worden aan de toenemende vraag.  

 

 Bekijk in hoeverre er mogelijkheden zijn om de openingstijden te veranderen of te 

verruimen, vooral in Enkhuizen/Drechterland. Panelleden geven aan dat de 
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openingstijden het grootste verbeterpunt zijn. Als leden in de bibliotheek terecht 

kunnen op de momenten die hen het beste uitkomen, kan dat een gevoel van gemak 

en comfort, en de tijd die zij in de bibliotheek kunnen doorbrengen, vergroten.  

 Per 17 augustus gaan op alle vestigingen ‘voor het gezin’ en ‘voor iedereen’ nieuwe 

openingstijden in die goed zijn afgestemd op het bezoekgedrag van leden. Zo kan er 

nog beter tegemoet gekomen worden aan de behoefte van leden om te verblijven in 

de Bibliotheek. 

    

 Zorg dat de activiteiten goed aansluiten op de behoeften van de klanten. Klanten 

waarderen vooral activiteiten die dicht bij de kern van de bibliotheek liggen: 

presentaties door auteurs, lezingen en tentoonstellingen en de onderwerpen 

literatuur, kunst & cultuur en computer & sociale media. Het fysieke leeskringservice 

van de Westfriese Bibliotheken wordt al bovengemiddeld goed gebruikt door de 

leeskringen binnen het werkgebied.  

 Er wordt in het najaar 2015 een start gemaakt met het steviger inzetten op 

activiteitenaanbod voor volwassenen. Aan het faciliteren van leeskringen verandert er 

niets. 

 

 

 

 


