
BiebPanel - Doelgroep onderzoek 2017 - Jongeren 13-17 jaar

Aantal

anime kijken of manga lezen. 1

Chillen met mijn vrienden 1

dansen 1

Dansen 1

fietsen 1

Gamen 1

Geloofszaken 1

helpen bij het trammuseum hier in de buurt 1

huiswerk 1

huiswerkmaken 1

larpen 1

Lego spellen 1

manage 1

met mijn beste vriend minecraften 1

met mijn stuntstep naar buiten 1

mijn paarden verzorgen en trainen 1

naar mijn pony gaan 1

Naar Talenten Theater (theaterschool) 1

paard gaan rijden 1

paardrijden 2

progameren 1

scouting 2

sleutelen aan brommers 1

sporten 1

tekenen 2

varen 1

Voetbal 1

voetballen 1

vrijwilligerswerk bij de kinderboerderij 1

Aantal

kik 1

Skype, discord, twitch 1

Steam 1

tumbblr 1

twitch 1

What'sapp 1

Whats app 1

whatsapp 2

Whatsapp 1

WhatsApp 2

Wat doe jij graag in je vrije tijd? Iets anders, namelijk…

Op welke social media ben je actief? Anders, namelijk...
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Aantal

actualiteit 1

Anime 1

anime cracks/vines (reaction videos) soms deep web searching videos (de laatste tijd niet meer) 1

blogs 1

Blogs 1

Bloopers, rare filmpjes, humor 1

Buitenlandse vlogs 1

cabaretiers 1

Collab kanalen 1

Comedy 1

Comedy vlogs zoals lizza koshy 1

commentaries 1

dingen maken  en docus 1

diverse vlogs 1

DIY video's 1

Documentaires, grappige filmpjes 1

Enzo knol 1

film 1

filmpjes 1

filmtrailers 1

Gamers 1

Gewoon naar dingen die ik tegenkom 1

gewoon van alles 1

gitaar les uitleg etc 1

Grahan nortan show 1

Grappige video's en vloggers 1

koken en bakprogrammas 1

maak zelf muziek filmjes op you tube 1

Memes 1

Onderwerpen 1

petshop, my littel ponny 1

Quiz 1

serie filmpjes 1

series 1

tekenfilms die niet op tv zijn 1

Treinen 1

Van alles 1

vechten videos 1

videos's over ov 1

vloggers 1

Vloggers 2

vlogs 1

Vuurwerk 1

ziekenhuis fimpjes  dillen haagers 1

Waar kijk je vooral naar als je op YouTube zit? Naar iets anders, namelijk...
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Aantal

dagjeweg.nl 1

Dancetour 1

efteling 2

Facebook 1

facebook, instagram 1

fitness en bodybuilding 1

google 1

haarlemsdagblad 1

Laura's bakery 1

markplaats 1

msn 1

Oorlogsmuseum 1

over techniek, games, series 1

Pinterest 1

playstation.com 1

Slagharen 1

Theater 1

ticketmaster 1

Ticketmaster 1

Uitinrotterdam.nl 1

verschillende, o.a. KNHS 1

www.pathe.nl 1

you tube face book 1

youtube 4

Aantal

Amino community’s 1

facebook 1

girlsforum 1

Girlsscene 1

ICT 1

larp 1

over techniek, games, series 1

samen 1

snapchat 1

Snapchat 1

Aantal

Ah.nl 1

facebook,snapchat 1

google play store 1

Instagram 1

Jachtseizoen 1

Movie Unlimited 1

over techniek, games, series 1

pinterest 1

reclame op facebook 1

Reddit 1

snapchat en insta 1

Speletjes 1

Waar vind jij ideeën om leuke dingen in je vrije tijd te gaan doen? Websites, bijvoorbeeld….

Waar vind jij ideeën om leuke dingen in je vrije tijd te gaan doen? Forums en chatsites, bijvoorbeeld….

Waar vind jij ideeën om leuke dingen in je vrije tijd te gaan doen? Apps, bijvoorbeeld…
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Spelketjes 1

Spelletjes 1

Tinder 1

vrienden op whatsapp 1

vriendengroep 1

watsapp 1

whatapp 1

whats app 1

Whats app 1

whatsapp 1

Whatsapp 5

whatsup 1

Whatts app 1

Aantal

Chillen met vrienden 1

ik heb zelf goede ideeen 1

tinder 1

Vrienden 1

wandelen 1

zelf bedenken 1

Aantal

ALLERLEI 1

beeldbank 1

Die aangegeven worden 1

die ik gevonden heb via google 1

die over het onderwerp gaan 1

divers 1

Diverse 1

diversen 1

Elo 1

gericht op het onderwerp 1

Gerichte site 1

gewoon internet... pff 1

Goggle en you tupe 1

googl 1

google 27

Google 25

google binck 1

Google Kennisnet You tube 1

Google of wikipedia 1

Google om te zoeken op t onderwerp 1

google wikipedia 1

Waar vind jij ideeën om leuke dingen in je vrije tijd te gaan doen? Ergens anders, namelijk..

Als je voor school informatie nodig hebt over bepaalde onderwerpen, waar ga je dan zoeken? Websites, bijvoorbeeld….

Hoofddorp, oktober 2017 4



Google zoeken 1

google.com 1

google.nl 2

Google.nl 1

Googlen 1

ICT filmen games 1

ik type in wat ik zoek en dan krijg ik vanzelf die website wel 1

info.sites 1

internet 1

klokhuis 1

ligt aan het onderwerp 1

ligt aan het vak wat ik nodig heb 1

Ligt eraan waar ik naar op zoek ben natuurlijk 1

Nu.nl 1

Nu.nl nos.nl of bij fabriekanten 1

Nvt 1

onderwerp intoetsen en dan surfen 1

op naam 1

over het onderwerp waar ik info over wil 1

random 1

scholieren.com 2

Scholieren.com 1

scholieren.nl 1

Scholieren.nl 1

scholieren.nl en wikipedia 1

schoolbank, 1

Schoolportaal 1

Sites over het onderwerp. 1

spelletjes 1

van alles over het onderwerp 1

van het betreffende onderwerp 1

Van het gezochte onderwerp 1

verschillend 1

via google 1

Via google op het onderwep zoeken 1

voor gerichte informatie over een bepaald onderwerp 1

voor het vak zelf 1

Waar het onderwerp over gaat 1

Websites die met bepaalde onderwerpen te maken hebben 1

Websites diemover het onderwerp gaan. 1

wikepedia,google 1

wiki 1

wikipedia 13

Wikipedia 9

Wikipedia, wikikids 1

Wikipediia 1

wikpedia 1

wiskundeacademie 1

www.google.nl 2

www.wikipedia.nl 1

you tube 1

Youtube 1

zoeken per onderwerp 1
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Aantal

divers 1

google 1

ICT 1

ligt aan onderwerp 1

via klasgenoten 1

Aantal

bibliotheek 1

Bibliotheek 2

Bieb 1

familie 1

Familie 1

familie vrienden etc 1

google 1

medestudenten 1

Medestudenten 1

op google 1

ouders 1

pappa 1

pinterest 1

schoolbieb 1

Schoolsite 1

via docenten 1

vragen aan mijn ouders 1

vragen aan ouders 1

Vrinden, familie 1

Aantal

boeken die we voor school moeten lezen 1

boekenlijst 1

een bepaald leesboek wat ik graag lees( warior catts ) 1

ik ga mee met vrienden 1

ik moet voor school boeken lezen 1

Lekker lunchcafe 1

school 1

Strips lezen 1

voor school 1

Als je voor school informatie nodig hebt over bepaalde onderwerpen, waar ga je dan zoeken? Forums en chatsites, bijvoorbeeld….

Als je voor school informatie nodig hebt over bepaalde onderwerpen, waar ga je dan zoeken? Ergens anders, namelijk…

Waarvoor ga je dan naar de bibliotheek? Voor iets anders, namelijk...
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Aantal

 Boeken 1

Aantrekkelijk 1

aardig 1

alleen buitenlanders 1

beetje ouderwets 1

beetje saai 1

Behoefte 1

Boek 2

Boek lenen 1

Boek3n 1

boeken 141

Boeken 87

BOEKEN 1

boeken halen 1

boeken lenen 31

Boeken lenen 10

boeken lezen 1

boeken voor school 2

Boekenlijst 1

boekenverhuur 1

boekenverzameling 1

booken 1

Chill 1

Chillen 1

dat hij kleiner is geworden helaas 1

Dichtbij 1

Diverse boeken 1

druk 2

Druk 2

duur 1

dvd lenen 1

dvd meenemen en kijken 1

Educatie 1

gamen 1

geen bibliotheek in de buurt 1

gezellig 3

Gezellig 4

goed 2

Goed 1

Goedkoop 1

groot 9

Groot 9

Groot aanbod 1

handig 2

Handig 2

handig als je iets zoekt 1

heel veel boeken 1

Heel veel boeken 1

Heel veel keus 1

Huiswerk maken 1

Waar denk je aan als je aan de bibliotheek denkt? Wil je dat opschrijven in maximaal 5 kernwoorden?

Ook al kom je niet of niet zo vaak in de bibliotheek. Wil je in maximaal 5 kernwoorden opschrijven wat je indruk is van de bibliotheek? Kernwoord 1
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ik heb er niet veel te zoeken. 1

ik weet niet 1

info 2

informatie 7

Informatie 2

Informatie zoeken 1

Informatief 1

Kasten vol met boeken 1

kennis 4

Kinderen die rond lopen 1

klein 2

kom er nooit 1

koop meestal mijn leesboeken 1

Leenboeken 1

Leerzaam 2

leesboeken 2

Leesboeken 1

Lekker neuzen in boeken 1

Lekker rustig lezen 1

lekker stil 1

lenen 3

Lenen 1

Lenen van boeken 1

leren 2

leuk 6

Leuk 4

Leuk geordend 1

leuke boeken 1

Leuke boeken 1

lezen 10

Lezen 10

Lezen via bieb app 1

makkelijk 1

Makkelijk 1

modern 1

Moeilijk boeken vinden 1

moet 1

moet van school 1

mooi 2

Mooi 2

mooie ruimte 1

netjes 2

niet leuk 1

niet mijn ding 1

Nieuwe boeken uitzoeken 1

nieuwe spellen uitproberen 1

nodig 1

nuttig 1

onduidelijk 1

Onoverzichtelijk 1

Ontmoetingsplaats 1

Ontspannen sfeer 1

ontspanning 1

Ontspanning 1
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openbaar 1

oudbollig 1

oude boeken 3

ouderwerts 1

ouderwets 4

Ouderwets 1

ouwerwets 1

Overzicht 1

overzichtelijk 3

Overzichtelijk 1

plezierig 1

rommelig 1

rust 8

Rust 9

RUST 2

rustig 18

Rustig 8

rustig werken 1

rustig zitten 1

saai 74

Saai 65

school 1

School 1

schoon 1

skeer 1

sstilte 1

stil 14

Stil 12

stil zijn 2

stilte 7

Stilte 4

stilte\concentratie 1

stiltegebied 1

Stoffig 2

Stom 1

Strips 1

studeren met klasgenoten 1

studie 1

Studie 1

Studieboeken 1

suf 3

Te ver 1

toen hij er nog was in Middenmeer en Wieringerwerf ging ik elke maand 1

uitlenen van boeken 1

Uitproberen voor kopen (games) 1

Veeeeeel boeken 1

veel boeken 43

Veel boeken 16

VEEL BOEKEN 1

veel boeken en cd's 1

Veel boeken om te kiezen 1

Veel boeken!! 1

veel keus 2

Veel keus 2
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veel keuze 3

Veel keuze 1

veel leesboeken 1

veel verschillende boeken 1

Veelzijdig 1

Ver weg 1

verplicht boeken lezen 1

Verrijking van kennis 1

verweg 1

Vroeger 1

Warmte 1

Weet ik niet 1

weinig Engelse boeken 1

wel gezellig 1

werkstuk 1

zaai 1

zoeken 1

Waar denk je aan als je aan de bibliotheek denkt? Wil je dat opschrijven in maximaal 5 kernwoorden? Kernwoord 2

Aantal

 dichtbij 1

 Groot 1

|Boeken 1

Aardig personeel 1

Afname 1

alle onderwerpen 1

alle soorten boeken 1

Alles bij de hand 1

Altijd gesloten 1

beetje saai 1

Beetje saai 1

Beveiliging 1

Biet van deze tijd 1

Bijna alle informatie 1

Boek 1

boek lezen 1

boeken 31

Boeken 8

boeken inleveren ik ben altijd te laat 1

boeken lene voor school 1

boeken lenen 3

Boeken lezen 1

boeken reserveren 1

boeken terug brengen 1

Boeken voor school 1

boekenlijst nederlands 1

Boekverslag 1

boete 3

Cd 1

cd's 1

CD's lenen 1

CDs 1

centrum 1

Chilen 1
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Chill 1

Chillen 1

computer 1

Computer 2

computer gebruik 1

computers 1

Computers 5

digitaal achterhaald 1

divers 2

druk 3

Druk 4

duur 1

dvd 2

Dvd 1

DVD 1

DVD lenen 1

dvd uitleen 1

dvd's 2

Dvd's 1

dvd`s 1

en dvds 1

En op je gemak een boek uitzoeken 1

fijn 1

FILM 1

films 9

Films 1

films lenen 3

games 4

Games 1

geordend 1

geselig 1

gevarieerd 1

gezellig 5

Gezellig 2

gezelligeheid 1

gezelligheid 1

goed 2

Goede hulp 1

goede keuze 1

goedkoop 1

Grappig 1

gratis, na mijn 18e niet meer 1

groot 5

Groot 2

grote keuze 2

heb ik al gelezen 1

heb moeite met kiezen 1

heel handig 1

heel stil 1

helpen goed als je er bent 1

hoop informatie 1

houd niet van lezen 1

Huiswerk 1

Huiswerk maken 1
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ik vind lezen niet leuk 1

info 2

Info 5

Info niet makkelijk te vinden 1

info opzoeken 1

info verzamelen 1

informatie 15

Informatie 7

informatie kunnen opzoeken 1

informatie opzoeken 1

Informatie opzoeken 3

informatie zoeken 1

Informatie zoeken 1

informatief 2

Informatief 1

informatieve boeken kijken 1

informativ 1

interessant 1

Interessant 1

internet 1

Internet 1

Internet gebruiken 1

je kunt er gamen op de computer 1

kan er goed leren 1

Keuze 2

KEUZE 1

keuzes maken 1

klein 1

Klein 1

klein dorp. 1

kranten 1

Kranten 1

Krijg niet gevonden wat ik zoek 1

Lang zoeken 1

Lastig 1

Lastig boeken vinden 1

Lastig iets te vinden 1

lawaaierig 1

leerzaam 6

Leerzaam 2

leesruimte 1

Leestafel 1

lekker rustig 1

Lelijk 1

lenen 10

Lenen 9

leren 4

Leren 1

leuk 1

Leuk 7

leuke boeken 1

lezen 17

Lezen 17

Lezn 1
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licht 1

luisteren 1

makkelijk 1

Met vrienden chillen 1

moeilijk boeken vinden 1

moeilijk zoeken 1

muffig 1

Muffig 1

multimedia 1

muziek 2

Muziek 6

nationaal  geographic 1

nerdie 1

netjes 1

Netjes 1

Niet duur 1

Niet leuk 4

niet leuk aangekleed 1

Niet meer gratis vanaf 18 1

niet rennen 1

niet vaak open 1

Niet vaak open in mijn wijk 1

Niets voor mij 1

nieuw 1

nieuw pand 1

Nieuwe boeken 1

noodzakelijk 1

Noodzakelijk 1

nuf 1

nutteloos 1

nuttig 2

Nuttig 1

onaantrekkelijk 1

Onderzoek 1

ongezellig 1

onhandig 1

onoverzichtelijk 2

ontspannende boeken 1

ontspanning 2

Ontspanning 1

ook internet 1

op de computer 1

opdracht 1

Open 1

openbaar 1

opgeruimd 1

opzoeken 3

oranje 1

oud 2

oud lectuur 1

oudbollig 1

Oude mensen 1

oude spullen 1

ouderwets 3
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Ouderwets 4

overzichtelijk 1

Overzichtelijk 1

pasje 1

Pasje 1

plezier 2

Plezier 2

Prettige sfeer 1

Raar 1

reserveringen 1

retourbrengen 1

rommelig 1

ruim 1

ruime keuze 1

Ruimte 1

Ruimtelujk 1

rust 7

Rust 5

rustig 12

Rustig 5

Rustig rondlopen 1

saai 23

Saai 12

samen tegen elkaar spelen 1

school 4

School 3

schoolboeken 1

schrijvers 1

series 1

serieus 1

snuffelen 1

steeds digitaler 1

stil 17

Stil 10

STIL 1

stil zijn 1

stilte 7

Stilte 3

stinkt 1

stom 1

Stom 1

stripboeken lenen 1

strips 1

Strips 3

studeren 3

studie 1

Studie 1

studieboeken 1

Studieboeken 1

suf 1

Te veel zoeken 1

Te ver weg 1

tijdig terug brengen 1

tijdschriften 5
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Tijdschriften 2

tijdschriften lenen 1

truttig personeel 1

uitgebreid 1

uitgebreide keuze 1

uitlenen 1

Vakantie (lees het meeste op vakantie) 1

Veel 1

veel boeken 19

Veel boeken 12

Veel boeken om te gebruiken voor school 1

veel computers 1

veel films 1

Veel info 1

veel info boeken 1

veel informatie 1

Veel informatie 1

veel informatie te vinden 1

veel keus 2

Veel keus 1

veel keuze 4

Veel keuze 1

veel leesplezier 1

veel mensen 1

Veel om uit te kiezen 1

Veel soorten boeken 1

Veel verschillende afdelingen 1

Ver fietsen 2

ver weg 2

Verkeerde openingstijden 1

verlengen 1

Vermoeiend 1

verouderd 1

verplicht 1

verplicht lezen 1

verschillende onderwerpen 1

verzamelplaats 1

Vidioos 1

Vieze boeken 2

Vlakbij 1

voor iedereen 1

voorstelling 1

vrienden 1

vrije tijd 1

Wachten op boeken 1

weet niet wat ik moet kiezen 1

weinig boeken die mij intresseren 1

weinig interessante boeken 1

weinig keus 1

Werk 1

werkstuk 1

wetenschappelijke boeken 1

zelden open 1

zelfde boeken 1
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zoeken 2

Zoeken 2

Waar denk je aan als je aan de bibliotheek denkt? Wil je dat opschrijven in maximaal 5 kernwoorden? Kernwoord 3

Aantal

Aanbod 1

Aanvragen 1

Aardige mensen 1

advies geven aan mijn broertje 1

Afspreken of chillen 1

Allerlei genres 1

als je een boek zoek voor de school is die er ook 1

altijd rustig 1

begeven in andere tijd 1

Beperkt 1

beperkte openingstijden 1

Best gezellig 1

Betrokken 2

blauwe bankjes 1

Boek 1

boeken 6

Boeken 4

boeken ook online wel te vinden 1

boeken zien er oud uit 2

boeken zoeken 1

boeken zoeken voor vakantie 1

boekverslag 1

boete 2

Cd 1

Cd’s 1

centrum 1

Chill 1

chillen 1

computer 4

Computer 2

computeren 1

computers 1

Computers 2

Comuters 1

Copyen maken 1

cultuur 1

dichtbij 2

diepgang 1

Dingen opzoeken voor school 1

Divers 1

druk 1

duf 1

Duur 1

dvd 4

dvd's 3

Dvd's 1

e-books lenen 1

engelse boeken 1

films 2
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Films 4

films huren 1

Gaar 1

games 1

Games 5

gedoe 1

geen idee 1

geen leuke boeken 1

Geen tijd voor 1

Geschiedenis 1

gezellig 1

Gezellig 3

gratis 2

groot 4

Groot 3

handig 1

Handig 1

heerlijk veel boeken om in te neuzen 1

Het is stil 1

historie 1

Hobby 1

hoge kasten 1

huiswerk maken 1

Huiwerk 1

Hulp 1

ik ben autistisch en dislektisch en weet nooit goed welke boeken voor mijn leeftijd zijn 1

Informaie 1

informatie 11

Informatie 3

Informatie verzamelen 1

Informatie vinden 1

informatief 4

Informatief 2

intelligent 1

interessant 1

Interessant 1

internet 2

Internet 4

Is voor kleine kinderen 1

jammer niet meer 1

juist assortiment 1

Kan niet altijd op de pc 1

Kan niet vinden wat ik zoek 1

kennis 1

kennis opdoen 1

klasgenoten tegenkomen 1

klein 1

Klein 1

Kopiëren 1

Langzaam computersysteem 1

Leerrijk 1

leerzaam 1

leesplekken 1

Leesverslag 1
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Lekker rondneuzen 1

Lekker stil 1

lekkere koffie 1

lenen 3

Lenen 5

leuk 5

Leuk 1

leuke boeken 1

leuke mensen 1

lezen 11

Lezen 4

lezerscafé 1

luisterboeken 1

Lunchcafe 1

lvel (leven van een losser) 1

media 1

mediatheek 1

meer voor grote mensen 1

modern 1

Modern 1

mooi 1

Mooi gebouw 1

muziek 1

Muziek 1

Muziek luisteren 1

Naast de school 1

netjes 2

Niet actuele boeken 1

Niet alle boeken beschikbaar 1

Niet gezellig 1

niet het allernieuwste 1

Niet lang genoeg het boek houden 1

niet leuk 1

Niet leuk 2

Niet van deze tijd 1

niet zo handig 1

nieuw 1

Noodzakelijk 1

nuttig 1

nuttig voor schoolopdrachten 1

oldskool 1

onbemand 1

ongezellig 1

Ongezellig 2

Onoverzichtelijk 1

Ontmoeten 1

ontspannen 1

Op sociale media 1

openbaar 1

Openingstijden slecht 1

opzoeken 1

Opzoeken 1

Opzoeken via comp. 1

oubollig 1
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Oud 3

oude mensen 5

Ouders achter me aan 1

ouderwets 2

ouwe mensen 1

overzichtelijk 1

pasje 2

Plezier 1

plicht 1

prima 1

printer gebruik 1

reisboeken 1

reisgidsen 1

relaxen 1

Ruim 1

RUIM 1

rust 5

Rust 1

rustig 4

Rustig 3

rustige plaatsen om te lezen 1

saai 13

Saai 8

SAAI 1

saai met saaie medewerkers 1

Samen met vrienden 1

school 8

senioren 1

simpel 1

Slaapverwekkend 1

Slecht assortiment 1

Slecht het juiste boek te vinden 1

slechte openingstijden 1

slimme mensen 1

snel 1

Snuffelen 2

Socializen 1

soms noodzakelijk 1

soms plezier 1

soms saai 1

spannende boeken lenen 1

speelgoed 1

spelletjes 1

Spelletjes 1

spelletjes lenen 1

stil 10

Stil 6

stilte 5

Stilte 2

stoffig 3

Stoffig 1

stom 1

Stom 1

Streng 1
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strips 3

studeren 2

studie 2

suf 1

te korte tijd om een boek te lenen 1

te serieus 1

Te ver weg 1

te ver weg van waar ik woon 1

thrillers 1

Tietel 1

Tijdschrift 1

tijdschriften 5

Tijdschriften 3

TIJDSCHRIFTEN 1

Tijdschriften lenen 1

Uitgeleend 1

Uitlenen 1

uitlenen van boeken 1

veel 2

Veel 1

veel bejaarden 1

veel boeken 6

Veel boeken 7

Veel keus 1

veel keuze 2

veel soorten boeken 1

veel studenten 1

Ver van mijn woonhuis 1

ver weg 1

verplicht voor school 1

vervelend 1

Vieze boeken 1

Voor bejaarden 1

voor school 1

vrije tijd 1

vrijtijd 1

warm 1

weinig digitale dingen 1

Weinig keus voor mij 1

Weinig mensen 1

wel gezellig of zo 1

Wel leuk voor games 1

wii spellen 1

wit 1

zelf uitlenen en inleveren 1

zitten 1

zoeken 2

Zoeken 3

Waar denk je aan als je aan de bibliotheek denkt? Wil je dat opschrijven in maximaal 5 kernwoorden? Kernwoord 4

Aantal

aardige menen 1

alle leeftijden 1

alleen boeken 1
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beetje saai 1

behulpzaam 1

behulpzame medewerkers 1

Bibliothecaris 1

boek 1

boeken 2

Boeken 4

boete 1

cd 2

CD´s 1

Chagrijnig mensen 1

chill 1

computer 2

computers 2

computers om boeken te zoeken 1

Concentratie 1

de school bieb is makkelijker 1

divers 2

duitse boeken 1

Dvd 1

Dvd lenen 1

DVD lenen 1

Dvd's 1

DVD's 1

Ebooks 1

Fantasie 1

fijn 1

film 1

films 2

Films 1

Films kijken 1

Gamen 2

games 2

Games 1

gebouw 1

geen idee 1

Geen leuke mensen 1

geen lol 1

geweldig 1

Gezelligheid 1

Gratis 1

gratis wifi 1

groot 2

Groot 2

Harry potter 1

Heet 1

hopelijk nieuwe boeken 1

huiswerk 1

Huiswerk 1

huiswerk maken 1

Ideeen opdoen 1

info 1

informatie 7

Informatie 2
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INFORMATIE 1

Interessant 1

internet 1

is niet voor mij 1

je fantasie laten werken 1

je kunt ook op internet 1

kinderboeken 1

klein 2

Koffie dirnken 1

koffie drinken met wat lekkers erbij/cafetaria 1

Korte tijd lenen 1

Kost niks 1

kranten 2

lastig 1

leerzaam 1

leesboeken 1

Lenen 3

leren 1

leuk 2

lezen 1

Lezen 3

makkelijk 2

MEERTALIG 1

Mensen 2

Misschien meer Engelse boeken 1

Modern 1

Moeilijk zoeken 1

Moet er heen fietsen 1

Mooi 1

mooie ruimte 1

Muf 1

muziek 1

muziek luisteren 1

Naslag 1

nederlands 1

Netjes/opgeruimd 1

Niet leuk 2

Niet modern 1

niet van deze tijd 1

niet vandeze tijd 1

niet zo heel groot 1

nieuw 1

nieuwe boeken 1

Nieuwsgierig 1

nodig 1

nu aangewezen op internet etc. 1

omdat het wel eens moet 1

onhamfige openingstijden 1

Onmisbaar 1

onoverzichtelijk 1

ontspannend 1

opzoeken 3

oud personeel 1

Ouderwets 1
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ruim aanbod 1

rust 1

Rust 3

rustig 1

Rustig 3

saai 9

Saai 6

Samen met me zusje naartoe 1

school 1

service 1

SFEERLOOS 1

Sociaal 1

somber 1

spannend 1

Spannend 1

stil 3

Stil 2

Stilte 1

stom 1

strips 1

strips lenen 1

studeren 4

Studeren 1

studieboeken 1

Tafels om aan te zitten met je laptop 1

Teveel boeken 1

tijdschriften 2

Tijdschriften 1

Uitzoeken 1

Vaag 1

Vakgericht 1

Veel films 1

veel keuze 1

Veel keuze 2

verplicht 1

Verspilde moeite 1

verweg 1

Voor iedereen 1

voorlezen 1

weinig keus 1

weinig mensen 1

Wel overzichtelijk 1

wereldrecors 1

Ze zijn niet vriendelijk 1

zelf boeken scannen 1

zoeken 2

Waar denk je aan als je aan de bibliotheek denkt? Wil je dat opschrijven in maximaal 5 kernwoorden? Kernwoord 5

Aantal

aanvragen 1

Aardige mensen 1

altijd slecht weer 1

Behulpzaam personeel 1

Boek inleveten 1

Hoofddorp, oktober 2017 23



boek lenen 1

boeken 3

Boeken 1

Boekenbende 1

boekenslurpmachine 1

Boete 1

boete bij te laat inleveren 1

cd's 1

cityplaza 1

computer 1

contacten 1

de bus is er als ik er niet ben 1

dood 1

duidelijkheid 1

dvd 1

Dvd's 1

e books downloaden 1

exposities 1

Fijn 1

fijn dat ie er is 1

Fijne rustplekken 1

Geen Franse of Duitse boeken?? 1

geen idee 1

geen kinderboeken 1

gezellig 3

Gezellig 1

goed voor je ontwikkeling 1

groot 1

Groot 2

handig 1

huiswerk maken 2

Huiswerk maken 1

hulp 1

Ik weet niet 1

informatie 2

Informatie 2

Je kan daar veel doen 1

je moet er stil zijn 1

kennis 1

keuzes 1

kinderen 1

Koffiehoek 1

Kopietje maken 1

kost geld 1

koud 1

Kranten 1

leerzaam 1

Leerzaam 1

leuk 1

leuk om heen te gaan 1

Leuke sfeer 1

lezen 4

Lezen 2

licht 2

Hoofddorp, oktober 2017 24



lidmaatschap 1

Luisterboeken 1

luisteren 1

media 1

mooi 1

mooie boeken 1

Multimedia 1

Netjes 1

niet cool 1

niet duur 1

niet gezellig 1

niet leuk 1

Niet toegankelijk 1

Niks aan 1

ONDERZOEKEN 1

ontspanning 1

Openingstijden 1

oude mensen 1

ouderwets 1

praktisch 1

printen 1

Rust 2

rustig 1

Rustig 3

saai 2

Saai 1

school 1

School 2

Somber 1

Spelen 1

stil 1

Stil 1

stripboeken 1

strips 1

SUF 1

Tijdschrift 1

Tijdschriften 1

toegankelijk 1

trap 1

vakantie 1

Veel boeken 1

Veel keus 1

Veel te serieus mag wel wat meer creative dingen zoals muurschilderingen ofz op de muur 1

Verplicht 2

Vervelend 2

Vrienden 2

vrijblijvend 1

weet niet 1

XC 1

Zitzakken 1

zoeken 3

Aantal

Als je zelf de directeur van de bibliotheek zou zijn. Wat zou je dan veranderen in de bibliotheek?
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Aantrekkelijker te maken voor de jeugd dmv hippe koffiecorner, aantrekkelijkere aankleding. 1

afdelingen maken van jong naar oud 1

alleen computerboeken

over Ict

game dagen/ middagen/ avonden

Gebouw laten chillen

medewerkers met filmcamera's om samen te chillen

1

Alleen stripboeken, LAN - centre 1

Allelie soorten boeken, cd's, gamen en een groot ruimten voor iedereen die wilt lezen. Regelmatig lezingen organiseren voor kinderen en  ouderen. 1

Allemaal wat vrolijker muziek zachtjes aan . 1

allerlei soorten boeken, van informatief tot gewoon leuk zoals strips. er zouden voor verschillende soorten boeken verschillende soorten ruimten zijn. Er 

zouden vriendelijke, open en behulpzame mensen in de biep werken die altijd bereid zijn mensen te helpen met een glimlach. Dan zou ik thema 

avonden.middagen organiseren. kan in thema als soorten boeken/films of als in soort boek/film.

1

Als directeur zou ik vooral proberen om meer jongeren te werven door toch misschien iets meer boeken van die typische 'meiden highschool' boeken of 

misschien naar wat meer 'how to..' en dan met dingen zoals 'how to make a good presentation. ' Want daar heeft de jeugd van tegenwoordig echt iets 

aan

1

Andere dingen dan alleen boeken, meer films en games. Meer jonge medewerkers 1

Ben eigenlijk wel tevreden met de bieb zoals die nu is 1

betere indeling 1

Betere openingstijden, veel meer young adult boeken, jongere mederwerkers 1

betere wifi 1

bibliotheek zou minder saai zijn, meer kleur en muziek draaien. Hobbyworkshops organiseren. 1

bijeenkomsten voor jongeren over vloggen/bloggen en social media 1

boeken goed uitstallen, leuke series op een rij zetten, boeken per onderwerp zetten, lekkere stoelen om te lezen, 1

boeken moeten  nu  nog worden gereserveerd, maar dat kan gelukkig via internet. Verder is onze bieb pas nieuw en kun je er tot laat terecht. Er 

zouden iets meer computers moeten staan. Verder zouden er meer leuke boeken op de vakantiebieb moeten komen

1

boeken op leeftijd en meer boeken voor mensen die net als ik dislektisch zijn 1

boeken opsturen

geen oude mensen

1

boeken van alles wat moderne uitstraling alles op te zoeken in pc 1

Boeken voor tieners en volwassenen, vanbinnen laminaat boekenkast en mooie laminaatvloer+ gestreepte muur 1

Boetes voor te laat terug brengen verlagen, ook wat jonger personeel. 1

Children hoekjes 1

Chill ruimtes 1

chillbank, muziek, grappige boeken 1

Dan zou ik een chillhoek maken waar je muziek kan luisteren, waar je met een groep kan gamen enzo vrienden gaan nooit daarheen en ik ook niet is 

gewoon saai en zijn alleen oude mensen of kleine kinderen maar niet gezellig ik ga alleen als het echt moet

1

dat er genoeg boeken zijn voor iedereen. soms hebben ze maar een of twee boeken 1

Dat er Ook Duitse en Franse boeken zijn. En meer keus voor de Engelse boeken. 

Het overzichtelijker maken en de uitstraling minder saai maken! Geef het hippe hoeken.

1

dat het er minder saai uitziet 1

dat het leuker wordt voor jeugd 1

Dat kan ik niet zo 1, 2, 3 beantwoorden 1

Dat vind ik op dit moment lastig te zeggen.

Er zou wel van alles zijn, niet alleen boeken.

1

de bibliotheek in mijn woonplaats is ok. de mensen zijn behulpzaam en er zijn meer dan goeg boeken en tijdschriften. 1

De bibliotheek zou voor en door jongeren worden gerunt en veel meer met beeldmateriaal worden gewerkt. Een aparte afdeling voor boeken waar je 

aan iemand een vraag kan stellen die het voor je zoekt etc. Veel grote beeldschermen en virtual reality.

1

De bieb waar ik naartoe ga (niet zo vaak want ik lees e-boeken en die leen ik via de website) is best wel nieuw en mooi. Ze hebben er ook genoeg 

boeken en als ze iets niet hebben dan kun je het aanvragen. Ik heb vorig jaar een cursus gevolgd over games bouwen. Dat soort dingen vind ik leuk 

dus die zou ik wel meer willen doen. Ik zou wel veel meer e-boeken in de collectie doen want dat vind ik wel weinig.

1

De boeken op een betere vindbare volgorde zetten. 1

De boeken vaker vernieuwen zodat er niet steeds dezelfde boeken zijn. 1
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Dezelfde boeken als die er nu zijn, want het aanbod is al groot en divers. 

Ik zou wel bijv. ook games aanbieden. Als activiteiten zou ik lees en game wedstrijden organiseren, filmavonden organiseren voor boeken die zijn 

verfilmd, vloggers uitnodigen om leuke vlogen te maken over de bibliotheek

1

Dezelfde boeken, maar dan ook veel luisterboeken. 

mogelijkheden tot gamen.

1

Dichter in de buurt 1

dingen die te maken hebben met geschiedenis, toekomst 1

Duidelijker boeken sorteren, minder ongezellig 1

Duidelijker weergeven welke boeken ook bij Superboek beschikbaar zijn. Ik lees met een daisyspeler. 1

E books

Veel pc’s

1

Een gratis toilet. Een plek waar je muziek kan luisteren met een koptelefoon. Studieboeken van allerlei opleidingen. Veel folders over allerlei 

onderwerpen.

Veel boeken en films voor jongeren en leuke tijdschriften die je mag lenen.

1

een grote bibliotheek met in het midden een balie en boven heb je dan alemaal kinder boeken en fantasie boeken met een groot huisje waar kinderen 

kunnen lezen en spelen en beneden alemaal andere boek bijv. romans ,reis boeken waargebeirden verhalen enz.met aan de zijnkante computers en 

hele grote ramen

1

Een hoek voor tieners maken 1

Een mooie rustige plek om tijdschriften te lezen. 1

Een plek met zowel boeken, cd's, leesmateriaal als een multifunctionele zaal met aparte ruimtes met pc's met koptelefoon-/oortjesaansluiting, waarin je 

kunt kijken, luisteren, leren, etc.

1

een plek om te gamen maken 1

een soort chill/game ruimte toevoegen. Lekker afspreken met mn vrienden.

De nieuwste boeken direct op voorraad.

1

Een soort harry potter toneelstuk hahaahahaha 1

Eerst zou er een chill hoek moeten zijn met drinken etc. Het personeel mag ook wat moderner en wat meer interesse hebben in de jeugd ipv de baas te 

willen spelen. Maak het gezelliger zoals bijvoorbeeld een soort café waar je rustig kan werken/lezen maar ook gezelligheid kan vinden. Nu is het een 

saai gebouw en ruikt het oud.

1

Eigenlijk zou ik niets veranderen. Mijn bibliotheek is prima zoals deze nu is. Deze was onlangs nog bibliotheek van het jaar. 1

Engelse boeken voor kids 1

er zou een chillhoekje zijn en verder zou ik de boeken die je er nu ook kunt lenen willen hebben. 1

er zou een hele grote gamehoek komen waar je kan afspreken met gratis wifi. 1

Er zou niks veranderen. Het is net allemaal op een positieve manier veranderd hier 1

Er zouden jonge en vlotte medewerkers zijn, minder uitleenregels en schone,nieuwe boeken. 1

Er zouden kinderen als medewerkers rondlopen 1

Er zouden meer boeken zijn voor wat oudere kinderen die nog niet volwassen zijn, en alles moet op een logische volgorde staan 1

Fantasy boeken

Hoeken met speciale onderwerpen en dan alles bij elkaar (boeken dvd etc)

1

fantasyboeken.  geschiedenisboeken voor de jeugd.  schrijvers uitnodigen  ruime bibliotheek met leestafels

infobalie met deskundige personen.  voorleesmiddag voor de jonge kinderen.

1

Filmpjes over een boek

Muziek

Oranje

1

films online lenen, net zoals eboeken, nu leen ik dvd's maar dat is soms lastig en soms zijn ze niet zo goed meer, online lenen van films zou leuk zijn. 1

Flitsender en leuker voor jongeren 1

game gedeelte, video gedeelte, boeken. game toernooi.

het zou er cool  uit zien met veel kleur, jonge medewerkers

1

game hoek 1

Game mogelijkheden, 1

game toernooitjes

combi boek+film

1

Gamen 1

Gamen in de bibliotheek.  Games uitlenen 1

gamen, met jongere medewerkers. nu zijn ze saai en oud 1

Gamen! 1

Geen boeken meer 1

Geen idee 1
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geen idee, nooit over nagedacht 1

Geen idee. 1

Gen idee 1

Gesloten kamertjes waar je alleen kunt werken. 1

Gewoon een chill muziekje en als mensen willen lezen dan oordoppen in. Meer van nu

Ik voel mij altijd een beetje onzeker als ik er loop en ben bang teveel geluid te maken

1

gezelig maken 1

Gezellig cursussen koken en katten 1

Gezellige kleuren, jonger personeel,andere aankleding 1

gezellige medewerkers, veel keuze qua boeken 1

gezellige muziek op de achtergrond en niet iemand die er rond loopt alsof je kattekwaad uit wilt gaan halen en dat je er wel mag giegelen 1

gezellige plek waar ook een kantine is. een plek waar je kunt gamen. een plek waar je muziek kan luisteren. een plek om te studeren. veel boeken 1

Gezellige vrolijke mensen met een goed humeur en gevoel voor de jeugd , niet als bij ons oude saaie mopperende mensen.

Boeken geen idee, hou niet van lezen sorry...

1

Gezelliger maken 1

gezelliger mken 1

Gratis toegang voor kinderen. Een aparte ruimte voor jongeren. 1

gratis voor eenieder en meerdere vestigingen 1

Gratis voor studenten met een studentenpas, maar wel dat ze via die pas dan een vergoeding per student van DUO krijgen.

Het gebouw moet licht en ruim van opzet zijn.

Met medewerkers die mij goed kunnen helpen, dus die van alles op de hoogte zijn of zo niet, ze het kunnen  opzoeken.

Lezingen

1

grote ruimte voor iedeeren 1

Groter assortiment boeken, weinig/ geen medewerkers, alles online regelen 1

haal het stoffige imago eraf voor de jeugd. Voor hen een apart gedeelte waar ze niet stil hoeven te zijn, waar ze gemakkelijk kunnen zitten, snelle 

computeraansluiting hebben, waar ze muziek kunnen luisteren. Medewerkers die snappen dat ze niet een boek willen lezen, maar moeten lezen. 

Medewerkers die weten hoe pubers in mekaar zitten en daarmee op een leuke manier om kunnen gaan.

1

Heel veel boeken over de wereldoorlogen. Veel informatie over gamen. En voor de rest dezelfde als ze nu al hebben. Een themaavond over de tweede 

wereldoorlog. Gezelligere en jongere medewerkers die goed zijn in opzoeken met een pc. Gebouw hier is prima.

1

Het café mag wel wat groter en een jongerenplek zou welkom zijn,zodat je daar kan praten met je vrienden over de boeken die je leest. 1

Het gebouw modern

Makkelijk te vinden

Meer personeel om te helpen

1

het goedkoper maken 1

Het is meestal heel lastig om het boek te vinden dat je via de catalogus hebt opgezocht. Je weet dan niet goed in welke stelling het te vinden moet zijn 

en als je de goede stelling hebt, is het boek onvindbaar. Ik zou de uitleentermijn ook langer maken zonder dat je steeds moet verlengen, dat vergeet ik 

vaak en dan moet ik weer boete betalen.

1

het wat leuker maken voor kleine kinderen bijv. leuke activiteiten 1

het zou bij elke verdieping een andere beleving zijn ik zou waarschijnlijk bij elke verdieping een thema maken, voor jong\oud 1

Het zou een mooi, ruim gebouw zijn. Alle boeken zouden overzichtelijk gesorteerd zijn en het personeel is vriendelijk en ze weten wat ze moeten doen. 

Voor elke leeftijden zouden er boeken zijn en in alle soorten en maten.

1

Het zou gezelliger ingericht zijn, en er zou een klein beetje muziek zijn. Zodat je er ook lekker kunt lezen. 1

Het zou gezelliger ingericht zijn.

Leeshoeken met lekkere stoelen

1

hier nu een onbemande bibliotheek, zou er wel iemand laten werken 1

hij zou vaker open moeten zijn, nu maar 2 keer per week een paar uurtjes 1

hipper

aansprekende kleuren

aparte hoek voor leeftijdsgenoten

1

Hipper, betere plaatsen om af te spreken met vrienden en zo, meer jongere medewerkers. 1

hoeft geen harde muziek maar een beetje gezellige muziek, leukere mensen die daar werken. 1

iemand die veel van boeken weet 1

iets maken voor te gamen en filmzaal 1

ik ben er nooit geweest, ik zou het niet weten 1
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ik haat lezen, dus ik zou alle boeken weg doen en er computers neer zetten 1

Ik hou niet van lezen 1

Ik houd helemaal niet van lezen dus zou het net weten 1

ik lees eigenlijk  nooit boeken voor mijn plezier, dus daar heb ik geen tips voor. Ik weet niet wat ik zou veranderen, misschien proberen wat jongere 

medewerkers te krijgen.

1

Ik vind het wel prima eigenlijk 1

Ik vind lezen niet leuk. Moet ik al genoeg voor school 1

Ik vind wel dat de bieb er nu veel moderner uitziet. Als ik van lezen zal houden zou ik het er wel leuk vinden denk ik. Alleen het personeel in mijn dorp is 

overwegend chagrijnig en zit volgens mij alleen maar achter de computer voor zichzelf dingen te doen of te kletsen met andere mensen. Niet echt 

klantvriendelijk. Wat meer jongere mensen zou veel beter zijn.

1

ik werk in het restaurant van een bibliotheek,aanpassen aan de jeugd 1

ik zou bekende schrijvers uitnodigen modern met nieuwe kunst interieur en boeken selecteren op genre schrijver en leeftijd 1

ik zou boeken op ipads doen en medewerkers tussen 15 & 25 jaar oud. een ruimte waar muziek aanstaat en ruimte zonder muziek. een ruimte waar de 

film van een boek gekeken kan worden

1

Ik zou dat nooit worden 1

Ik zou de bib sluiten. Inrichten met chillplekken om te hangen, liggen, kletsen,  lezen. Gezelligere sfeer. Studeerplekken maken. Meer 

opzoekcomputers.

1

Ik zou de bibliotheek zo laten alleen meer mensen er laten werken diemook de boeken hebben gelezen en je enthousiast maken voor een boek 1

ik zou de volwassenen achteraan doen, daarvoor de computers en vooraan de kinderen. ik zou proberen te zorgen dat kinderen niet superstil hoefden 

te zijn.

1

Ik zou denk ik niet veel veranderen. Als ik er kom kan ik vinden wat ik nodig heb maar eigenlijk lees ik niet zoveel en dat heeft niets met het gebouw te 

maken

1

Ik zou denk ik zorgen dat het beter aansluit op alles at je binnen het internet al kan vinden 1

Ik zou een gezellige lees avond voor kinderen voor jongeren maken om interessanter te maken naar de Bibi te gaan 1

Ik zou er jongeren laten werken omdat dat de jeugd meer aanspreekt.

Game middagen in de vakantie organiseren, voorleesdagen veelvuldig organiseren.

Gebouw met veel zitplekken, internetruimte, stilteruimte en uiteraard veel boeken

1

Ik zou er ook een café of lunchroom in maken 1

IK zou er vooral veel jongeren willen als personeel die ons meer begrijpen als de oude saaie mensen die er nouw rondlopen boeken zou ik niet veel 

aan veranderen en ik zou minstens 1X per maand gamewedstrijden organiseren om meer mensen van onze leeftijd te trekken.ook zou ik het gebouw 

aanpassen door posters van rappers aan de muur en zo en zorgen voor leuke muziek.

1

ik zou het een beetje gezelliger maken 1

Ik zou het er moderner uit laten zien, nu is het er saai. Meer kleuren in het interieur. 1

ik zou het gezellig maken, leuk om naartoe te gaan. ik zou ook een hoekje maken waar je iets kan drinken bv 1

ik zou het gezelliger maken, meer muziek en zo 1

ik zou het zo laten want veel mensen hebben er plezier aan 1

ik zou iets organiseren om pubers binnen te halen. 

en er zouden jongere mensen werken

1

Ik zou meer boeken over de nieuwe trends en games toevoegen en het zoeken op de website makkelijker maken 1

ik zou meer leer boeken invoeren die je niet op school heb of krijg 1

ik zou meerdere boeken van hetzlefde hebben, zodat de leentijd wat langer is 1

ik zou met een paar vriendinnen het zo opzetten dat jongeren het een uitdaging vinden om naar de bieb te gaan. Ik zou interessante lezingen laten 

houden en  er zouden alleen jongeren rondlopen

1

Ik zou niets veranderen 1

ik zou niets veranderen, misschien wat meer computers waar op gewerkt kan worden 1

Ik zou niks veranderen. 1

Ik zou ook laten meer games jongere gasten laten werken 1

Ik zou ook oude boeken in de bieb willen hebben. Nu mis ik die info vaak, oudere boeken worden verkocht en zijn dan uit zicht. Dat is jammer. Aardige 

medewerkers die naar de persoon en interesse kijken en niet zo zeer naar de leeftijd.

1

ik zou twee gedeeltes maken een gedeelte waar je rustig kunt studeren , maar ook een gedeelte waar je filmpjes kunt kijken. er moet vriendelijk 

perrsoneel lopen die je met alles kunnen  helpen,  een voorleeshoek

1

Ik zou veel meer leuke dingen organiseren in bieb, vooral ook voor mijn leeftijd. Ook zouden er meer nieuwe boeken moeten komen, en zou je langer 

moeten kunnen lenen. Ik zou ook ebooks goedkoop willen aanbieden aan jongeren, zodat ze die vaker lezen. Ik zou er wel een willen omdat je die ook 

onder je dekbed kan lezen, dan zien je ouders niet dat je langer doorleest.

1

ik zou zorgen dat alle leuke boeken er zijn, dat je niet hoeft te wachten dat je er ook kunt gamen, je kunt er iets drinken en er zouden jonge mensen 

werken

1
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Ik zou zorgen dat het daar stil zou zijn. 1

inrichting 1

Integreren in een museum 1

iPads mogen gebruiken.

Games

1

Ja 1

Jonge en oude medewerkers. Modern gebouw met rustigge kleuren , verlichting niet wit maar meer geel achtig. Het witte licht geeft soms hoofdpijn en 

stress. Dagen voor jongeren organiseren om weer interessen te krijgen in boeken in plaats van internet.

1

jonge medewerkers, afdeling speciaal voor jongeren, geluid dichte ruimte voor jongeren,

ontmoetingsplek voor jongeren, hetzelfde assortiment, voor elk wat wils

tv ruimte, chatruimte, internet ruimte,

1

Jonge vlotte mensen en lekkere muziek, koffie hoekje om te kunnen chillen met vrienden 1

Jongere medewerkers 1

Jongere medewerkers bijv studenten die je ook kunnen helpen gericht te zoeken en die uit eigen ervaring wat informatie kunnen geven 1

Jongere medewerkers die weten wat jonge mensen leuk vinden! 1

Jongere medewerkers, modernere inrichting, ook leuke tijdschriften , 1 x per maand gamedag/internetdag 1

jongere meiden die ook op schoo zitten en je kunnen helpen 1

Jongere mensen als medewerkers. 1

jongere mensen die ook op school zitten bijvoorbeeld om te helpen. hepen bij werkstukken ofzo 1

Jongere moeten ook meer werken in de bieb zodat het er wat minder streng uit ziet.meer kleur en meer comp.voor opzoeken. 1

jongeren, en een beetje muziek 1

Kleurrijk gebouw met muziek die, eventueel tegen een kleine betaling, te downloaden is. en lekkere loungeplekken met vrolijke medewerkers. Niet van 

die oude chagrijnige wijven. Thee of frisautomaat. Af en toe een hippe schrijver uitnodigen die op ludieke wijze zijn boek promoot. Meet en greet met 

schrijvers.

1

Leeftijdsgrens op sommige boeken verlagen.

Op informatieve boeken.

1

Leesfeestje waarin de bibliotheek in de stijl van een bepaald boek is omgetoverd, ook moeten dan de medewerkers in dezelfde stijl rondlopen 1

Leuke banken neerzetten om op te zitten een te lezen een misschien een drank outomaat voor als je dorst hebt 1

Leuke boeken, geen dikke boeken. Dat je niet stil moet zijn. 1

Leuke chilplekken met computers om games te spelen met en tegen elkaar. 1

leuke medewerkers. En een soort van luisterhoek waar je je favoriete muziek kunt luisteren met een koptelefoon, waar je lekker kunt bankhangen. Een 

tekencursus of schrijfcursus. Of een ontwerpcursus.

1

Leuke muziek 1

Leuke romantische boeken en geen kinderboeken voor onder de 12-13 jaar.

Een grote bieb met veel keus!

1

Leuker ingericht 1

leuker maken 1

leuker maken door meer up to date boeken 1

Leuker,spannender maken voor mijn leeftijd,jongere medewerkers,het gebouw moet vrolijkere kleuren hebben 1

leukere inrichting. Makkelijker maken om de boeken te zoeken. Relax hoekje voor de jeugd. Voor de rest is de bieb prima 1

luisterboeken

verder weet ik niet

1

Luisterboekrn. En leuke chil Hoeken, waar je relax kan lezen. Meer bezig Houden met Kinderen die weinig lezen, of Moeite ermee hebben, zoals Ik... 

veel voor lees dagen... boeken uitbeelden..

1

Makkelijker zoek systeem om boeken te vinden. Duidelijker aangeven waar iets staat. Borden aan plafond. Meer medewerkers op de vloer. 1

Medewerkers die verstand hebben van boeken en die het leuk vinden om je te helpen. ten eerste zou ik de openingstijden aanpassen, nu is hij alleen 

open als ik op school zit ....

1

Meer  stripboeken 1

Meer aandacht voor digitale boeken/media 1

Meer aantrekkelijk voor bijvoorbeeld tieners 1

meer actie 1

meer boeken 1

Meer boeken 1

Meer boeken in het engels 1
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Meer boeken over de natuur en de geschiedenis 1

Meer boeken over de oorlog, wil er meer van weten..hoe het was 1

Meer boeken voor mijn leeftijd.

Ik zou meer vragen willen stellen over boeken aan medewerkers als die zouden rondlopen.

1

Meer boeken waar je bij kunt meelezen. Leuke gezellige hangplekken. Studiecabines om te leren. Workshops voor allerlei dingen zou ik organiseren. 

Medewerkers moeten gezellig en aardig zijn en interesse hebben in mensen.

1

meer christelijke jeugdboeken 1

Meer computers voor internetten dat is het ebooks en social media boeken lezen is iets vd jaren 90 niet meer van deze tijd.Mijn vader zelf vindt ook dat 

boeken niet meer van deze tijd is

1

Meer computers, meer zitzakken en chillhoeken 1

Meer digitaal. Meer aansluiting met scholen in de regio. Meer boeken verbonden met scholen/opleidingen (niet iedereen heeft het geld/mogelijkheid tot 

het kopen/huren van boeken. Cursussen, voor bijvoorbeeld mijn moeder, hoe je moet omgaan met e-boeken, snapchat, instagram, etc.

Gebouw met meerdere verdiepingen voor de diverse leeftijdgroepen. Loungehoeken, Overal computers om voor je school/opleiding gelijk opdrachten 

te maken, dingen op te zoeken. Ook om te videochatten met medewerkers (jong/oud) om vragen aan te stellen, te brainstormen. Ipads om door de bieb 

te zoeken waar je moet zijn. Zelf e-boeken, schoolmateriaal digitaal kunnen lenen door in te loggen op bv. mijnbieb.nl.

1

Meer dingen die jeugd leuk vind

Jonge mensen moeten er werken die weten wat wij leuk vinden

1

Meer e-boeken 1

meer ebooks en films 1

meer en ook nieuwere boeken, meer luisterboeken, langere leenperiode 1

Meer Engelse boeken voor jongeren, meer boeken voor jongeren, een begeleider die wat jonger is dan de meeste biebmensen, iemand die ook 

activiteiten doet met jongeren, veel banken, drankenmachine, kranten waar je een bijbaan kunt zoeken.

1

Meer Engelse leesboeken 1

meer engelstalig 1

Meer Engelstalige boeken 1

meer engelstalige boeken en makkelijker te vinden 1

Meer fantasie boeken of boeken over wolven 1

Meer game hoeken, meer computers om info te zoeken of internetten. Meer activiteiten voor de jeugd.

Veel licht en ruimte

1

Meer game plekken 1

Meer gamen 1

Meer games kunnen laten spelen 1

Meer games toevoegen 1

Meer games. Ook een plek waar je de games uit kan proberen is leuk. Gamers uitnodigen voor meet and greet 1

meer gericht op social media en volop tablets aanwezig. 1

Meer gezelligheid leuke hoekjes ,Vlogers laten komen , 1

meer gezelligheid zodat meer mensen zouden komen 1

Meer gezelligheid, een coffeecorner met wat lekkers. Bandjes uitnodigen, zachte muziek op de achtergrond. 1

meer gezelligheid. Nu saaie boel, moeilijk iets te vinden 1

Meer info over gamen en hoe dingen te maken 1

Meer jeugdboeken (D boeken) 1

Meer jongere medewerkers

Meer computers e.d.

Leuke plek voor vriendinnen om huiswerk te maken ofzo

1

meer jongere mensen daar die er werken.

Meer lekkere zitjes om te chillen

1

Meer keuze , vooral in dvd,s. Vaker nieuwe boeken. Geen boete als je 1 dag te laat bent.  Een leestafel zou leuk zijn, met iets te drinken 1

meer keuze om uit te kiezen 1

Meer keuze voor mijn leeftijdsgroep

Meer keuze in buitenlandse talen

1

Meer leukere stripboeken 1

Meer loungehoeken ipv leestafels zodat jongeren zich ook meer op hun gemak voelen 1

meer luisteren naar wat voor boeken de bezoekers er het liefst zouden lezen, en ik zou ervoor zorgen dat ze relaxt kunnen lezen. 1
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Meer mederwerkers die je kunne helpen boeken vinden. Meerdere exemplaren van een boek. Duidelijker waar welke boeken staan. 1

Meer mensen om iets aan te vragen. 

Dat je boeken makkelijker kunt vinden. In de computer staat dat her boek er is, maar ik kan het vaak niet vinden in de kast. 

Dat er ook voor oudere kinderen wat te doen is. Op vrijdag aan het eind van de middag. Dan hoef je niet huiswerk te maken voor de volgende dag. 

Leren programmeren ofzo. Nu is er wel eens wat leuks op woensdagmiddag, maar dan heb ik nog les. 

Veel meer C en D boeken!

Dat je snel kunt vinden wat een goed boek is voor een boekverslag.

1

Meer met de tijd mee gaan 1

meer moderne boeken,vaker open,meer pc's om op te werken 1

meer moderne jeugd/young adults boeken in andere talen (Engels, Frans, Duits). Thema weken: Halloween, Landen. Bekende schrijvers uitnodigen 

voor meet and greet

1

Meer onl 1

meer openstelling naar jeugd gebouw vriendelijker maken 1

Meer organiseren voor tieners/ pubers. Vloggers uitnodigen en artiesten. En met hen over maatschappelijke problemen/ onderwerpen bespreken 1

Meer pc's en meer stopcontacten 1

meer recent en minder regels over uitlenen recente boeken 1

meer schrijvers uitnodigen 1

Meer sfeer, gezelligheid creeeren 1

meer stripboeken 1

Meer strips verder niet veel anders 1

meer strips, meer computers. hulp bij programma zoeken 1

Meer vakgerichte boeken. Meerdere exemplaren voorhanden hebben 1

meer voor de jeugd 1

meer voor jongeren, ook andere media, games wedstrijden, ruimte om te chillen 1

Meer zitjes om te gaan lezen, muziek, alle boeken die er nu ook zijn want dat zijn er best veel. aardige en vrolijke medewerers 1

Meer zitruimte om te lezen. 1

meet and greet , boeken voor jongeren , gebouw zou er vrolijk uitzien met veel kleur en een stilte plek. 1

Met activiteiten 1

Mijn bib is erg modern en je kan alles ik weet niet wat beter kan 1

Minder saai 1

Minder saai maken. Meer kleur. Workshops in de bieb. 1

minder saaie medwerkster, de bibliotheek er wat aantrekkelijker uit laten zien voor jongeren en dingen organisseren voor jongeren 1

Misschien meer creatieve activiteiten organiseren voor jongeren. Gebouw wat groter, moderner. Meer hoekjes om te zitten (werken, iets opzoeken. Dat 

je een koffiehoekje hebt.

1

misschien wat meer jongeren, ergens een game corner 1

Modern en cool maken 1

modern gebouw met touch screens, zodat je meteen kunt vinden wat je zoekt, game room en chat room. 1

modern meer multimedia chillhoek 1

Modern, alsof het een winkel is waar je graag iets koopt 1

Moderner aankleden. Jonge medewerkers. Game-computers. 1

Moderner dat je het boek in een pc ingeeft en het met een soort van robot in een automaat valt zoals de medicijnen bij een apotheek 1

Moderner interieur, veel muziek 1

Moderner maken 1

Moderner, met ruimte om te chillen 1

mooie ruimtes waar je rustig kan lezen en medewerkers die er zijn als je iets wilt vragen. Als je boeken wilt lenen die dan via de computer lenen. 1

muziek draaien 

meer computers

1
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Muziek draaien 2

Muziek en voorstellingen voor jongeren 1

muziek gezellig 1

niet alleen schrijvers, maar ook andere bekende vloggers op bezoek. Goed en snel internet, 1

niets 1

niets, het is goed zo 1

niets. ik hou niet van lezen 1

Niets. Wij hebben een mooie moderne en nieuwe bieb. Veel boeken in veel verschillende categorieën en wat er niet is is makkelijk te reserveren via de 

site. Het gebouw is nieuw en de medewerkers zijn vooral vrijwilligers. Als ik wat vraag heb ik altij snel antwoord.

1

nieuwe boeken 1

nieuwere boeken kopen (die net uit zijn) 1

Nieuwste boeken, games, ebooks 1

niks 1

Niks 1

niks is goed zoals het nu is. 1

niks, ik vind het prima zo 1

Niks, is prima 1

Nja, geen idee. Uhm. Mss zou ik dan wel een game middag organiseren af en toe. Wel een beetje dezelfde boeken. Mss speciale middagen voor 

scholieren voor info voor dingen op te zoeken, of hoe ze werkstukken kunnen maken, en daar dan ook een ruimte voor hebben. Waar je aan je 

werkstuk kunt werken?

1

Nog meer boeken en alles voor niets 1

nog meer boeken. 1

Nou hele aardige medewerkers en ik zou af en toe bekende mensen uitnodigen zodat die wat dingen kunnen uitleggen over sociaal media enzo en het 

is der gewoon erg gezellig

1

on line zoeken en lenen 1

online beschikbaarheid zien 1

ontspanningsboeken voor tieners 1

Ook aantrekkelijk maken voor jongeren, meer digitaal, meer van deze tijd. 1

ook een winkeltje plaatsen om iets te kunnen drinken of eten. 1

op meer plekken in de stad/dorp 1

opener voor de jeugd 1

Over games meer boeken. En anime 1

Overzichtelijk er 1

Plat gooien 1

prijs verlagen 1

Reformathorische boeken. Lees wedstrijden een gezellig gebouw. Vriendelijke medewerkers 1

richten op leesboeken en informatieve boeken, daar is een bibliotheek voor 1

ruimte maken waar je niet stil hoeft te zijn. medewerkers die tieners beter begrijpen 1

ruimte om te chillen, 1

sluiten 1

Sluiten en opdoeken, alles is te vinden op het web 1

sneller de nieuwe boeken in huis hebben, ook eerder spelletjes aanschaffen, zorgen dat de jongere de ouderen niet in de weg zitten (aparte afdelingen 

?).

1

sneller nieuwe artikelen en in grotere oplage 1

Sneller nieuwe boeken 1

soorten boeken zouden vooral boeken zijn van verhalen die waargebeurd zijn , en niet al te dikke boeken. een chil hoek waar mensen rustig boeken 

kunnen lezen.  gezellig en sfeervol dat je op je gemak voelt.  de medewerkers moeten sociaal en vriendelijk naar de bezoekers zijn.

1

Spannende boeken zoals de Grijze Jager 1

Strip vehalen 

Muziek

Minder saaie interiuer

1

strips 1

Themadagen 1
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vaker nieuwe boeken, vooral spannende boeken enzo de medewerkers zijn goed ik weet niet wat er georganiseerd moet worden 1

vaker open

vlot personeel

meer boekenkeus

1

Veel boeken over voetbal 1

Veel duidelijker 1

Veel eerder nieuw material aanschaffen, pc's afschermen van elkaar zodat je elkaar niet stoort, verschillende afdelingen van elkaar afschermen 1

Veel keuze, vriendelijker personnel, meer sfeer 1

Veel luisterboeken. Medewerkers die goed kunnen informeren, rustige ruimte waar je kan werken 1

veel meer boeken voor mensen van mijn leeftijd niet die bejaarden boeken 1

veel meer boeken, zowel fantasy als naslag 1

Veel meer boeken. Ook veel boeken voor kinderen. 1

veel meer computers waar je kunt gamen, veel meer games 1

Veel meer interactieve dingen om te doen 1

Veel mensen om te helpen tijdschriften en spannende bieken 1

veel nieuwe boeken, interactieve boeken, games. 1

veel plekken om rustig te zitten en te leren maar ook plekken waar je kunt zitten en mag overleggen.

Lezingen die ook voor jongeren interessant zijn met bv sporters, vloggers etc

1

Veel rustige plekjes om je terug te trekken om alvast wat in een boek te kunnen lezen.

Heel veel verschillende boeken ook al woon je in een wat kleinere stad, en ruimere openingstijden met name in het weekend.(za en zo)

langere "leentijd" zonder dat je er aan moet denken dat iets verlengd moet worden.

1

Hoofddorp, oktober 2017 34



veel van Tolkien. verder weet ik het niet. 1

verschillende leeshoeken waarin je je in een andere wereld bent en alles vergeet 1

Vind dat er te weinig soorten boeken zijn in hoofddorp en de medewerkers zijn helemaal niet vrolijk maar een stel sagerijnen, dus dat kan wel stukken 

beter

1

voor jongeren een leuke middag organiseren wat betreft gamen

Veel kleur in het gebouw

En jonge mensen in dienst

1

Vooral e-boeken en veel interactieve dingen in de bieb 1

Vooral het zoeken en vinden van een boek zou ik anders doen. Ik ben wel eens heel lang bezig geweest om het boek te vinden. Hulp kreeg ik ook niet. 

Ik zou een aparte stilte ruimte maken en in de rest gewoon muziek laten horen.

1

Vriendelijk en behulpzame medewerkers. bibliotheek is voor ons niet echt interessant behalve voor school en boeken voor leesplezier. Ik zie mij er niet 

afspreken met vrienden maar er worden wel bijeenkomsten georganiseerd en uitstraling is ook best prima.

1

Vriendelijkere medewerkers, moderner gebouw, meer films, meer leuke boeken voor mijn leeftijd 1

vrolijk maken

makkelijk vinden

chill ruimte

1

VROLIJK, INTERACTIEF. MOOIE OF BIJZONDERE LOCATIE. DE BOEKEN DIE ER NU ZIJN ZIJN OKE. DE MEDEWERKERS ZIJN 

ENTHOUSIAST EN KRIJGEN OOK GEWOON BETAALD. WERKEN DAAR IN LOONDIENST. MAAR KINDEREN HELPEN ER WAAR NODIG, ALS 

EEN SOORT BIJBAANTJE. LEUKE LEESHOEKJE STAAN ER. IK ZOU ER WEL DINGEN ORGANISEREN, MAAR DAT HANGT AF VAN DE 

INTERESSE, DIT VRAAG IK EERST IN DE OMGEVING.

1

Vrolijke inrichting, en duidelijke info 1

Vrolijke kleuren , muziek op de achtergrond 1

wat chille hoekjes met stripboeken en bv i pads, beetje soort idee van bioscoop ruimte,s  .Medewerkers zijn vrij relaxed 1

Wat gezelliger dmv plantje, schilderijtje, leuk lampje.

Leuke stoelen i.p.v. plastic stoelen.

Meer jongere medewerkers.

Sociale activiteiten.

1

wat gezelliger maken

ook meer boeken over festivals en hoe deze te organiseren

1

Wat meer jongeren achter de balie.  Die me ook echt een leuk boek kunnen adviseren. 1

Wat modern er uit zien, medewerkers die er een beetje vlot uit zie niet altijd van die ouderwetse uitziende medewerkers. 1

Wat moderne, website maken 1

Wat moderner uiterlijk. 1

wat vaker leuke interessante bekende mensen uitnodigen die iets te maken hebben met onze tijd. inspelen op de actualiteiten op dat moment. jaarlijks 

terugkerende evenementen als serious requist. chill hoek met games.

1

Weer meer bibliotheken ipv minder 1

weet ik niet 1

Weet ik niet 1

Weet ik niet, vind het wel goed zo 1

Welk soort boeken is moeilijk om te zeggen want ieder heeft zijn eigen smaak, maar ik zou het assortiment wel willen uitbreiden met ook meer 

Engelstalige boeken en het liefst Fictie voor mij dan. Ik zou voor de ouderen ook uitleg verzorgen hoe ze digitaal via een tablet of iPad boeken kunnen 

lezen en bestellen. Hoe het gebouw eruit ziet vind ik niet zo belangrijk als het maar geen saaie klinische bedoeling is, er moet wel iets van sfeer 

hangen. En het personeel zou van jonge mensen tot oude mensen zijn, eigenlijk van iedere leeftijdscategorie is stappen van 10 jaar 1 of 2 personen. 

Die weten ook vaak beter wat er speelt.

1

ze doen al heel veel in onze bibliotheek, misschien nog een chill plekje 1

zo is het wel prima 1

Zo veel mogenlijk boeken meer creativiteit meer kleuren dingen op de muren beschadigde boeken zo goed mogenlijk vervangen 1

Zoals het nu al is, is het goed.

Verder alleen de beveiliger harder laten optreden dan krijg je ook de rust en stilte in de bibliotheek. 

Turkse en Marokkaanse jongeren zijn vaak die voor onrust zorgen

1

zoals het nu is 1

zorgen dat alle boeken online op internet zijn te lezen. geen gebouw dat dicht is maar open en bereikbaar, in ieder geval leuker. 1

zorgen dat er in een grote stad als Eindhoven op nog een tweede of derde plek een grote bibliotheek zou zijn 1

Zou geen directeur willen zijn 1

Zou zorgen dat de boeken vooradig zijn je niet langhoeft te wachten op een boek.

meer activiteiten. Voor de jeugd 12-17jr

1
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Aantal

arbeidsproces 1

Atheneum+ 1

bizonder onderwijs voor kinderen met een beperking. 1

Cluster4 1

Havo op speciale school, 1

Havo/Vwo 1

havo/vwo klas 1

HBO 1

heb nu een tussenjaar 1

mavo 1

Mavo 2

MAVO 2

Mbo 3

MBO 2

ROC beroeps onderwijs 1

speciaal voortgezet onderwijs 1

TL 1

TTO (Tweetalig onderwijs) 1

TTO HAVO-VWO 1

Universiteit 1

Universiteit eerste jaar 1

vavo 1

Vmbo speciaal onderwijs 1

VMBO-T LWOO 1

Op welk soort school zit je? Anders, namelijk…
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