
Biebpanelonderzoek 3-2016:  De Bibliotheek in de toekomst 
 
Met dit onderzoek geven we u inzicht in het beeld en de wensen van BiebPanelleden ten aanzien van 
de Bibliotheek in de toekomst. Wat moet de Bibliotheek bieden, welke bibliotheekconcepten 
spreken aan en op welke manier willen leden zelf actief zijn in de Bibliotheek? 
 

De Bibliotheek in de toekomst:  

boeken staan nog altijd centraal voor leden van de Westfriese Bibliotheken. Ook over 10 jaar, d.w.z. 

die zijn één van de belangrijkste, spontaan genoemde, redenen om ook in de toekomst naar de 

Bibliotheek te gaan. Men heeft het dan vooral over fysieke boeken maar ook over (een ruim en 

actueel aanbod van) e-books. Leden noemen spontaan ook allerlei specifieke zaken met betrekking 

tot de ruimte die de Bibliotheek zou moeten bieden, en dat de Bibliotheek een ontmoetingsplek zou 

moeten zijn. Ook digitale diensten zijn voor een deel van de leden essentieel om in de toekomst 

gebruik te blijven maken van de Bibliotheek. Leden zeggen in de toekomst vooral belangstelling te 

hebben voor het lenen van boeken, leestips en kranten & tijdschriften. Ook blijft er interesse in 

kinderactiviteiten en cursussen. Daarnaast zien we belangstelling voor de maatschappelijke functie 

van de Bibliotheek (hulp en advies op allerlei gebieden) en bij een deel van de leden ook voor 

nieuwere diensten zoals een ‘speeltuin’ met nieuwe gadgets, een (repair) café en het gebruik van 

oefenruimtes.  

Aanbeveling: Blijf vooral een tweeledige boodschap communiceren: dat de Bibliotheek veel boeken 

heeft, maar daarnaast vele andere diensten en mogelijkheden biedt. De relevantie van de Bibliotheek 

voor leden ligt dus vooral op ‘traditionele’ maar ook op nieuwere functies. 

 

  

Vooralsnog hoop ik dat er nog gewoon boeken zijn. Dat niet alles ‘e-pub’ 

wordt. Daarnaast toch een informatieplein/hoek waar het verder gaat dan 

Google. Misschien een kleine lesruimte waar men les krijgt in Nederlandse 

taal, zowel voor vreemdelingen als voor mensen die bijvoorbeeld behoefte 

hebben aan grammaticales oid. Ik denk dus iets interactiefs gecombineerd met 

de klassieke en gezellige sfeer van lezen en ontwikkeling van de geest. 

Misschien gastsprekers, zoals geleerden of schrijvers. Kortom een ruimte waar 

ontwikkeling van de geest centraal staat, zowel qua kennis als qua 

communicatie.“ 



Wat moet de Bibliotheek aanbieden over 10 jaar? 

- Uit de analyse van de open antwoorden (van het totale BiebPanel) op de vraag “Wat zou de 

Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van blijft maken?” 

blijken leden vooral boeken te noemen. Men heeft het dan vooral over fysieke, papieren, 

gewone, gedrukte, echte boeken.  

- Verder zeggen leden dat het aanbod aan boeken breed en actueel moet zijn.  

- Naast papieren boeken vinden veel leden dat de Bibliotheek een ruim aanbod e-books moet 

aanbieden.  

- Leden noemen, naast boeken, ook andere voor hen belangrijke zaken die de Bibliotheek zou 

moeten bieden over 10 jaar, namelijk activiteiten (zoals lezingen, cursussen, workshops), een 

ontmoetingsplek, een lees-, werk- en studieplek en kranten en tijdschriften.  

- Ook horeca noemt men regelmatig (zoals een kop koffie, een drankje, een café, een 

koffiehoek, een restaurant)  

- Vele leden hebben ook wensen ten aanzien van de ruimte (samengevat als ‘prettige ruimte’). 

De wensen zijn divers: multifunctioneel, gezellig, aangenaam, open, licht, groot.  

- Ook noemt men ‘digitale diensten’, waarbij men zaken aangeeft als digitale media, digitale 

mogelijkheden, digitale informatie, website, apps, e.d.  

- Naast de top 10 thema’s komen ook andere wensen naar voren. Zoals: films/dvd’s, 

muziek/cd’s, internet/wifi, pc’s (in de zin van voldoende, modern), personeel en 

medewerkers, met als wensen daarbij deskundig, vriendelijk, behulpzaam, voldoende etc. 

Wat moet de Bibliotheek aanbieden over 10 jaar volgens leden van Westfriese Bibliotheken?  

- De antwoorden van de leden in Westfriese Bibliotheken zijn divers, al noemen leden vooral 

allerlei zaken, ook verbetertips, met betrekking tot boeken, e-books en de fysieke ruimte.   

- Men noemt maar beperkt écht innovatieve zaken.  

- Als het gaat om boeken zeggen leden dat de Bibliotheek gewone, papieren boeken moet 

(blijven) aanbieden, maar men heeft bijvoorbeeld ook specifieke wensen m.b.t. de 

presentatie ervan (overzichtelijker, eigentijds), het type boeken (klassiekers en moderne 

literatuur) e.d.  

- Vele leden noemen een groot aanbod e-books als wens voor de toekomst. “Een groot deel 

van de collectie moet digitaal zijn”; “Voor mij persoonlijk zoveel mogelijk e-books!”  

- Leden geven verschillende zaken aan m.b.t. de ruimte: zoals het nu is, een Bibliotheek 

binnen een ander gebouw, een multifunctionele ruimte met meerdere faciliteiten, knus en 

warm, studeerplekken, een grand café sfeer, modern, veel ruimte, licht en glas, etc. Maar 

ook geven een aantal leden aan dat de ruimte niet van belang is: “Grappig dat jullie meteen 

aan de ruimte denken. In de digitale wereld heb je geen ruimte nodig!”  

- Daarnaast noemt men regelmatig dat de Bibliotheek een ontmoetingsplek moet zijn: een 

sociale ontmoetingsplek met een koffiecorner, een ontmoetingspunt voor jong en oud, een 

plek met gezellige leestafels en met mogelijkheden voor activiteiten: “De bibliotheek zou 

heel toegankelijk moeten zijn, een lichte ruimte waar je met plezier een tijdje blijft 

rondhangen. Misschien dat je er zelfs een kopje koffie kunt nemen. Over tien jaar zijn er al 

weer veel meer ouderen, het zou een prachtige ontmoetingsplek kunnen zijn.”  

- Leden noemen ook allerlei zaken m.b.t. digitalisering, zoals meer digitale mogelijkheden, 

digitale databanken, tablets i.p.v. computers, en online leermiddelen.  



Heeft u belangstelling voor …. (om dat over 10 jaar in de Bibliotheek te vinden of te doen)? % ja. 

 

  



Bibliotheekconcepten: ‘lezen & informatie’ is de  favoriet. Ook het toekomstconcept persoonlijke 

ontwikkeling wordt door veel leden aansprekend gevonden, maar we zien zeker ook interesse voor 

concepten waarbij het accent ligt op jeugd & onderwijs en ontmoeting & verblijf, alsook voor de 

nieuwere bibliotheekconcepten als digitale community vorming en wetenschap & techniek. Zie 

infographic hieronder voor een mooi overzicht. 

Aanbeveling: Het concept dat zich richt op ‘persoonlijke ontwikkeling’ scoort dus hoog bij de leden. De 

landelijke imagocampagne ‘de Bibliotheek maakt je rijker’, waarin de Bibliotheek wordt 

gepositioneerd als partner in persoonlijke ontwikkeling, sluit hier goed bij aan. Maak gebruik van de 

campagne waar die van toepassing is, met de nuancering en lokale invulling voor uw eigen 

bibliotheekconcept. Zie ook het artikel in Bibliotheekblad nr.10 ‘Hoe de landelijke merkcampagne 

lokaal vorm krijgt’. 

 

  



Participatie van leden in de Bibliotheek: Relatief veel leden van Westfriese Bibliotheken, ruim de 

helft, geven aan dat zij (misschien) wel op één of andere manier actief willen zijn in de Bibliotheek. 

Men denkt daarbij dan vooral aan workshops, cursussen en lezingen op hun expertisegebied (hobby- 

of werk-gerelateerd). Verder ziet men zichzelf mogelijk actief in leesclubs of door middel van 

voorlezen. 

Aanbevelingen: Gezien de interesse van leden in participatie in de Bibliotheek, lijkt een actieve 

benadering van leden om te participeren een goede zet; afhankelijk natuurlijk van het beleid en de 

doelstellingen van uw Bibliotheek. Een voorbeeld is het initiatief ‘KennisMakers’ van de Bibliotheek 

Eindhoven, waarbij mensen worden opgeroepen om hun specifieke kennis in een kleine groep te delen 

met andere mensen, in de Bibliotheek. Andere voorbeelden zijn de Mensenbieb bij de OBA en het 

project ‘Leen een Fries’ van Bibliotheek Drachten, waarbij je kennis kunt opdoen via gesprekken met 

mensen, naast kennis uit boeken. 

 

 


