
 



Onderzoek 
In bovenstaande ‘infographic’ zie je de resultaten van het derde Biebpanel-onderzoek van 2015 dat 
gehouden is in oktober 2015. In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de leden van het Cluster Kop 
van Overijssel de informatievoorziening van de Bibliotheek beoordelen en hoe deze kan worden 
geoptimaliseerd. 
 
Cluster Kop van Overijssel 
Om representatieve onderzoeksresultaten te krijgen, bestaat het Cluster Kop van Overijssel uit 
panelleden van Bibliotheek Kop van Overijssel, Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Bibliotheek Rijssen-
Holten, Bibliotheek Zwartewaterland, Bibliotheek Wierden en Bibliotheek Staphorst. Dit zijn allen 
vergelijkbare Bibliotheken. 
 
Samenvatting van de uitkomsten 
Leden van Cluster Kop van Overijssel beoordelen de website redelijk goed, en wat beter dan in het 
totale panel, vooral 55 plussers. De werking op tablet en mobiele telefoon wordt ook wat beter 
beoordeeld dan gemiddeld, maar is nog wel voor verbetering vatbaar. 

• Maak de website beter toegankelijk via een smartphone 
• Behoud de prominente plek van de aanwinsten en zet reviews en leestips op de site 
• Een usability onderzoek kan helpen om de website verder te optimaliseren 

 
Ook de digitale nieuwsbrief wordt redelijk goed beoordeeld. Het percentage panelleden dat de 
digitale nieuwsbrief ontvangt, ligt echter onder het gemiddelde in het totale Panel. Vooral in 
Bibliotheek Zwartewaterland en bij jongere leden. 

• Verhoog de bekendheid van de digitale nieuwsbrief 
• Geef aanwinsten, leestips en activiteiten voor volwassenen een prominente plek 
• Gebruik indien mogelijk een doelgroep- of persoonsgerichte nieuwsbrief 
• Overweeg de nieuwsbrief in te korten en te beperken tot enkele items 
• Analyseer de clicks en opens van de digitale nieuwsbrieven om te zien waar de klant 

interesse in heeft. 
 
Panelleden zijn veelal actief op social media en dan met name Facebook, maar volgen de Bibliotheek 
niet op Facebook of Twitter. Veel panelleden van Cluster Kop van Overijssel weten niet of hun 
Bibliotheek actief is op social media. 

• Verhoog de bekendheid van de social media activiteiten van de Bibliotheek 
• Bepaal de inhoud van berichten aan de hand van het doel dat de Bibliotheek nastreeft. 

 
De medewerkers spelen, vooral onder ouderen, een relatief belangrijke rol bij de 
informatievoorziening. Het gaan dan vooral om persoonlijke relevante informatie. 

• Deel deze resultaten met de medewerkers en benadruk hun belang voor de 
informatievoorziening.  

 
Leden van het cluster Kop van Overijssel ontvangen relatief veel e-mails van hun Bibliotheek, vooral 
reserveringsberichten, inleverattenties en aanwinstenmails. Bibliotheekleden waarderen deze mails 
van de bibliotheek bijzonder.  
 
Actie 
Bij de samenvatting worden al een aantal acties genoemd die ondernomen kunnen worden. Een 
aantal kunnen op de korte termijn aangepakt worden en een aantal op de lange termijn. Acties die 
we op de korte termijn gaan aanpakken zijn: 

• Verhoog de bekendheid van de digitale nieuwsbrief 
• We gaan overwegen en bekijken of de digitale nieuwsbrief ingekort kan worden en in welke 

onderwerpen de meeste interesse is. 
• Bekendheid geven aan de social media die de bibliotheek gebruikt 
• Onze medewerkers informeren over de resultaten van dit onderzoek en benadrukken hoe 

belangrijk zij zijn in het verstrekken van informatie aan onze klanten. 


