
BiebPanel (2018-1) – doelgroeponderzoek senioren 65 jaar en ouder 

 
Senioren zijn positief over de Bibliotheek 

 
Inleiding: 
Het aantal mensen van 65 jaar en ouder stijgt snel. Over 25 jaar is zelfs 16% 

van de inwoners 75+. De bibliotheek kan een belangrijke rol spelen voor 
senioren. Maar vinden senioren dat ook en hoe kan de bibliotheek aantrekkelijker 

worden voor hen. In mei ’18 hebben 655 senioren deelgenomen aan een online 
kwantitatief onderzoek. Dit geeft een representatief beeld naar geslacht, leeftijd 
en opleidingsniveau.  

 
Samenvatting: 

Senioren besteden hun tijd het liefst aan internetten (67%). Lezen staat, samen 
met televisie kijken op een tweede plek (60%). Mannen lezen vaker kranten, 
vrouwen boeken of tijdschriften. Bijna de helft van de senioren leest minstens 

eens per week een boek, maar ook een kwart leest (bijna) nooit boeken. 
Voorkeur gaat uit naar papieren boeken in normale lettergrootte (86%), een 

derde leest (ook) e-books. 
 

Ruim een derde van de senioren bezoekt weleens een bibliotheek, vooral om te 
lenen. Niet-bezoekers hebben er geen behoefte aan (ze komen op een andere 
manier aan boeken en informatie 48%), houden niet van lezen, zijn niet mobiel 

meer of vinden de bibliotheek te ver weg. Toch vinden senioren het van belang 
dat de bibliotheek er is en zijn bezoekers blij dat ze dankzij de bibliotheek (meer) 

onder de mensen zijn. Het zoeken van informatie (26%) en de leestafel (21%) 
en voor sociale contacten wordt ook genoemd.  
Een zeer beperkt aandeel senioren geeft aan de bibliotheek niet te bezoeken 

omdat ze niet goed meer kunnen lezen. Senioren die dit wel aangeven, kennen 
in geen van de gevallen Bibliotheekservice Passend Lezen.  

 
Senioren staan positief tegenover de bibliotheek. Ze kunnen er onder de mensen 
zijn en ze vinden het goed dat boeken voor iedereen toegankelijk zijn. Senioren 

vinden het belangrijk dat de bibliotheek er is.  De persoonlijke waarde van de 
bibliotheek is:  

 het opdoen van kennis (60%) 
 het besparen van geld (42%)  
 het onder de mensen zijn (37%, vooral 64-75-jarigen).  

13% van de senioren die de bibliotheek bezoeken, geeft aan zich minder 
eenzaam te hebben gevoeld dankzij de bibliotheek. De computercursussen, 

informatieve bijeenkomsten, leesclubs, boek aan huis service, het tabletcafé en 
muziek(voorstellingen) zijn niet goed bekend, maar er is wel behoefte aan.  
 

Beste manieren om diensten onder de aandacht te brengen zijn de huis aan huis 
folder en de lokale krant. De term ‘senior’ is onder 65+-ers de meest 

geaccepteerde benaming. Toch geven veel senioren aan liever geen aparte 
benaming te hebben, omdat ze zich nog niet oud voelen. Vooral de toon waarop 
ze aangesproken worden, is van belang.  

 
Conclusies: 

 Senioren vinden de bibliotheek belangrijk en zijn er positief over.  
 De helft van de senioren leest wekelijks. Lang niet alle senioren zijn lid. 



 Veel diensten van de bibliotheek zijn onbekend bij senioren.  

 
 


