
Informatieve boeken, literaire romans en tijdschriften mogen een onsje meer! 

Voor dit panelonderzoek, waarbij de collectie centraal staat, zijn 454 Westfriezen uitgenodigd en 

hebben 236 mensen daadwerkelijk meegedaan (response 52%). De gemiddelde leeftijd van deze 
groep is 56,3 jaar en 82% is vrouw. 
De panelleden van de Westfriese Bibliotheken hechten vooral belang aan span-nende boeken, 
informatieve boeken en literaire romans. Een vijfde vindt het aanbod aan informatieve boeken, 
literaire romans en tijdschriften te beperkt. De leden zijn niet zo tevreden over de actualiteit van 
de collectie, zoals ook al bleek uit BiebPanel onderzoek 2016-01 over de Klanttevredenheid. 
Naast de beschikbaarheid van actuele titels vindt een aanzienlijke groep panel-leden een breed 
aanbod met oudere titels ook belangrijk. 

• Uitbreiding van het aanbod informatief en literaire romans wordt meegenomen in de aanschaf 

2017. 
• De tijdschriftencollecties zijn geïnventariseerd en de wensen worden meege-nomen. Het aantal 
tijdschriften in de vestigingen wordt per 1-1-2017 uitgebreid. 

Er bestaat veel behoefte aan toegang tot informatie via de bibliotheek, met name bij middelbaar en 
hoger opgeleiden. Lager opgeleiden zijn vooral geïnteresseerd in vakantie & reizen en gezondheid. 
Het zoeken van informatie doen panelleden het liefste via de informatieve boeken en tijdschriften 
(vooral jongere leden en midden/hoger opgeleiden) en door vragen te stellen aan medewerkers 
(vooral oudere panelleden en lager/midden opgeleiden). Digitale informatiebronnen zijn voor een 
kwart van de leden interessant. De Consumentengids online en kran-tenbanken zijn het meest 
populair. 

• Het contact met medewerkers in de vestigingen wordt zeer gewaardeerd. 

• Promotie van digitale informatiebronnen blijft een aandachtspunt bij vragen en rondleiding. 
De meeste panelleden reserveren wel eens titels - in de Westfriese Bibliotheken wel beduidend 
minder vaak dan in het totale Panel, wat te maken kan hebben met het feit dat leden die geen All-
In abonnement hebben moeten betalen voor het reserveren uit de eigen collectie. Panelleden zijn 
in de meeste gevallen wel tevreden over het reserveringsproces. Een meerderheid is bereid twee 
weken of meer te wachten. Een aanzienlijke groep vindt dat de bibliotheek bij het online 
reserveren vanuit de catalogus niet duidelijk aangeeft hoe lang het ongeveer gaat duren. 

• Zichtbaar is tot wanneer het materiaal is uitgeleend. Het materiaal kan indien gereserveerd na 
deze datum niet worden verlengd. 
• Naast het All-In abonnement kunnen ook alle jeugdleden gratis reserveren. 

 


