
 
 
 
 



 
 



Onderzoek 
In bovenstaande ‘infographic’ zie je de resultaten van het vierde Biebpanel onderzoek van 
2015 dat gehouden is in december 2015. Met dit onderzoek wordt een actueel inzicht 
gegeven in het bezoek en de beoordeling van de activiteiten die door de Bibliotheken 
worden georganiseerd en welke wensen en ideeën leden hebben met betrekking tot 
activiteiten. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke kennis en houding BiebPanelleden 
hebben ten aanzien van samenwerkingspartners van de Bibliotheek. 
 
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 over de activiteiten 
De activiteiten die de Bibliotheek organiseert worden door bezoekers veelal positief 
beoordeeld. Men gaat vooral voor het verkrijgen van informatie, om meer te leren en de 
ontspanning. Ook de prettige ruimte van de Bibliotheek is de reden om te gaan. Meest 
bezochte activiteiten zijn tentoonstellingen, presentaties van schrijvers, kinder-/ 
jeugdactiviteiten en films. Dit zijn grotendeels ook de activiteiten die men voor de toekomst 
interessant vindt, evenals informatieve lezingen, workshops en cursussen. Qua onderwerpen 
zijn dat: gezondheid, plaatselijke onderwerpen en creatieve hobby’s. 
Er is nog steeds een grote groep die geen activiteiten bezoekt, vooral vanwege gebrek aan 
tijd en interesse. Maar onbekendheid met het aanbod en de timing en locatie van de 
activiteiten speelt hierin een rol. 
 
Acties  

• We gaan streven naar optimale publiciteit om de bekendheid en het bereik te 
vergroten. Dit kan mede door vooraf beter te bepalen welke pr-kanalen het beste bij 
de doelgroep passen. En door bijvoorbeeld de inzet van diverse online en offline 
kanalen. 

• We gaan onderzoeken of wij activiteiten voor het publiek op andere momenten of 
locaties moeten organiseren. We houden hierbij wel in het oog dat het een 
persoonlijke voorkeur van mensen betreft.  

 
Samenvatting van de uitkomsten met betrekking tot de samenwerkingspartners 
Leden van de Bibliotheek zien zeker de waarde van samenwerking met partners, nog meer 
voor de samenleving dan voor zichzelf. Meest waardevol is samenwerking met andere 
Bibliotheken, en verder met scholen, gemeente, boekhandel en uitgever. Logische partijen 
voor een Bibliotheek die kennelijk primair door leden als culturele en kennis organisatie 
wordt gezien. De meest interessante partijen volgens de panelleden om mee onder één dak 
te zitten zijn kunstuitleen, VVV, café/restaurant en centrum voor kunsten. 
 
Acties 

• We gaan meer communiceren over de toegevoegde waarde van de samenwerking 
met partners voor zowel de klanten als de samenleving.  

• Mensen ervaren de Bibliotheek als een prettige omgeving voor activiteiten, 
ontmoeting en verblijf. Hiervan kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken bij de 
samenwerking met partners. 


