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Ruwe data kennismakingstopic 

In dit topic konden communityleden zich aan elkaar voorstellen. Zie hieronder enkel de inhoudelijke 

reacties van communityleden (persoonlijke berichten zijn weggelaten).  

• […] Zelf vind ik dat openbare bibliotheken gratis zouden moeten zijn voor studenten 
 

• […] Ik zou graag zien dat je als student gratis gebruik zou kunnen maken van de 
bibliotheek. 
 

• […] Ik denk dat de bibliotheek gedigitaliseerd moeten worden, hiervoor kunnen speciale 
abonnementen worden afgesloten, met korting voor studenten bijvoorbeeld. 
 

• […] Ik vind lezen totaal niet leuk en kijk ook liever filpmjes dan dat ik wat ga lezen (zelfs een 
artikel of iets dergelijks). Daarom zou ik graag willen dat er ook meer samenvattingen van 
boeken komen zodat je weet wat je in het boek kunt vinden en of dat is wat je zoekt. 
 

• […] In de bibliotheek op mijn school zijn vaak boeken uitgeleend of helemaal niet aanwezig 
wat erg vervelend is. Daarnaast heb ik een e-reader dus ik koop al mijn boeken online, 
waardoor ik ook niet meer naar de openbare bibliotheek ga. Zo af en toe ga ik met familie 
mee naar de bibliotheek, maar dit is ook wel langer dan een jaar geleden inmiddels. 
 

• […] Ik ben ouderenpsycholoog en loop vaak tegen het probleem aan dat literatuur niet 
gedigitaliseerd is en niet altijd beschikbaar. Ik bezoek vrijwel nooit een bibliotheek omdat 
de boeken die ik zoek of nodig heb vaak niet beschikbaar zijn. Het zou fijn zijn als een 
bibliotheek heel breed kan zijn qua aanbod en dan met name online aanbod. Er wordt veel 
gedigitaliseerd en ik vind dat een bieb hier ook in mee moet gaan, hoewel het fysieke 
aanbod ook moet blijven bestaan. 
 

• […] Mijn kijk op de bibliotheek is vooral gericht op kinderen vanwege mijn werk en 
natuurlijk als mama. 
 
Het lijkt mij leuk als bibliotheken wat kleurrijker (rustige kleuren maar wel kleur), knusser 
en sfeervoller zouden zijn. Een leuk koffie tentje bijvoorbeeld zou ook niet mistaan! 
 

• […] Ik kom nu zelden in de bibliotheek, maar kan me herinneren dat ik er als kind erg graag 
kwam. Ik kan me voorstellen dat ik dan ook zeker vaker een bieb ga bezoeken als ik 
kinderen heb!  

• […] Ik ben helemaal dol op lezen. Niet altijd geweest overgings. Helaas is de bieb van 
vandaag overbodig gebleken gezien bijna alles gedigitaliseerd wordt en als epub 
aangeboden wordt maar voor mij betekent de bied meer dan alleen maar boeken lenen en 
terug brengen voor de expiration date. Het is toch een plek waar naar heerlijke boeken 
ruikt en ideeën worden geboren worden. 
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• […] Sinds de komst van mijn e-reader en mijn Kobo abonnement ben ik niet meer in een 
bieb geweest maar kwam er als kind erg graag. Lezen is nog steeds een grote hobby van 
me.  

• […] Ik gok dat het al een jaar of 15 geleden is sinds ik voor het laatst in een bibliotheek ben 
geweest. Ik lees weinig en als een boek mij leuk lijkt dan koop ik hem wel. 
 
Mocht ik een boekenserie leuk blijken te vinden dan opteer ik voor een e-reader in plaats 
van naar de bieb te gaan. 
 

• […] Mijn interesse ligt in het vakgebied psychologie. Toen ik jong was verslond ik boeken. Ik 
kwam heel vaak in de bibliotheek. Tegenwoordig is dat wel anders. Aangezien ik veel moet 
lezen voor mijn studie (deze boeken heeft bibliotheek niet), pak ik op een vrij moment 
eerder Netflix erbij. Tevens merk ik bij gericht boeken zoeken dat vaak mijn keuze niet 
beschikbaar is. Echter, als ik weer eens in de bibliotheek ben, loop ik even goed niet met 
lege handen naar buiten. Ik denk dat als de bibliotheek naast fysieke boeken ook 
gedigitaliseerde boeken zou aanbieden, er meer mensen worden bereikt. 
 

• […] Ik kwam vroeger heel vaak in de bibliotheek met mijn moeder om nieuwe boeken te 
lezen, maar ben de laatste tijd eigenlijk te druk met studeren, sporten en muziek 
maken.  Ik merk wel dat ik het nog steeds fijn vind als eenmaal een lees, dus misschien is 
het gewoon een kwestie van tijd ervoor vrij maken.. 
 

• […] Vroeger kwamen wij wekelijks bij de bibliotheek, voor bijvoorbeeld kinderboeken maar 
ook voor spreekbeurten/werkstukken.  
 
De laatste jaren is dit er helaas niet meer van gekomen, als ik wil lezen pak ik mijn e-
reader.  
 
Wellicht iets om weer op te pakken? 
 

• […] Ik heb 2 dochters van 3,5 en 1,5 
 
Als kind kwam ik zelf veel in de bieb, verwacht er straks ook veel te zijn met de meiden als 
ze wat groter zijn. 
 

• […] Als kind kwam ik regelmatig bij de bieb om boeken uit te zoeken. De laatste tijd is de 
enige bibliotheek waar ik nog kom, de medische bibliotheek in het ErasmusMC. Hier 
studeerde ik dagelijks (voor de coronatijd) en dit was ook een plek voor sociale contacten. 
 

• […]. Ik ben sportcommentator van beroep en als ik iets lees (boek of tijdschrift) heeft dit 
vrijwel altijd met sport te maken. Ondanks mijn studie Geschiedenis aan de VU ben ik nooit 
echt verzot geweest op lezen. Wel vond ik de rust en kalmte van de biblotheek altijd heel 
fijn om te studeren en te werken. 
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• […]. Vroeger las ik erg veel en kwam ik wekelijks in de bibliotheek met mijn ouders en 
kleine zusje, echter sinds ik verplicht boeken moest lezen (26 in totaal! en nog saai ook) in 
jaar 5-6 van het Gymnasium, ben ik mijn enthousiasme voor lezen enigszins kwijtgeraakt. 
Nu lees ik sporadisch en ben ik regelmatig voor studie te vinden in de 
universiteitsbibliotheek, maar niet meer voor mijn plezier, wat eigenlijk heel jammer is.  
 

Misschien dat ik binnenkort eens ga informeren naar een bibliotheek hier in de buurt. 😊 
 

• […] Ik heb helaas weinig tijd om naar de bieb te gaan, maar hoop dat daar binnenkort 
verandering in komt. Ik ontwikkel mijzelf graag. 
 

• […] In een bibliotheek ben ik al geen jaren meer geweest, niet om een boek te huren 
althans, en dat komt vooral doordat ik voor mijn studie al veel lees. 
 

• […] Ik ben mama van een dochtertje van 5 jaar. Op haar basisschool ben ik vrijwillige 
biebjuf. Ze hebben een mini bieb in school waar je elke 2 weken een boek kunt komen 
lenen met je klasje. Voor kleuters is dat met begeleiding en de grotere kinderen lenen de 
boeken zelfstandig. Een heel leuk en stimulerend systeem!  

• […] Ik heb ervaring met bijzondere bibliotheken maar ben ook geregeld in de biebs van de 
universiteiten te vinden. 
 

• […] Ik heb een passie voor pubers in het gareel houden bij het vak bio en verder het 
gelukkigst als ik op reis ben of op een boot. Genoeg onderwerpen en momenten te vinden 
dus om over te lezen, maar ik kan daar 0 motivatie voor vinden. Behalve de prachtige 
ouderwetse bibliotheken die je tijdens een stedentrip kan vinden ben ik niet te vinden in 
de bieb. Het voelt (nog) niet als een uitnodigende plek om heen te gaan, dus dan werk ik 
liever thuis of in een gezellige koffietent, terwijl een bieb met alle informatie die er te 
vinden is binnen handbereik een handige plek zou zijn. 
 

• […] Sinds 4 jaar ben ik afgestudeerd als maatschappelijk werker. Sinds die tijd ben ik ook 
niet meer in een bibliotheek geweest. Ik heb thuis nog een kast vol met boeken die ik eerst 
allemaal gelezen wil hebben. 

• […] Vroeger (basisschool) kwam ik elke maand wel een paar keer in de bibliotheek. Vanaf 
de middelbare school is dat eigenlijk verwaterd en ik ben er sindsdien nooit meer geweest. 
Ik heb nog wel eens wat boeken gelezen die uit de bibliotheek van de middelbare school 
kwamen. Daarna ben ik gaan studeren en kwam ik eigenlijk alleen nog maar in de UB.  
 
[…]  

• […] Van de bibliotheek heb ik alleen als kind gebruik gemaakt, voornamelijk gedurende 
de basisschoolperiode. Tijdens de middelbare school heb ik het lezen van boeken 
vervangen door het lezen van samenvattingen van boeken. Nadat ik ben begonnen met 
studeren ben ik weer structureel gaan lezen. Ik lees niet heel veel, althans weinig genoeg 
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om de boeken die ik wil lezen te kunnen bekostigen. Uit gemakzucht bestel ik boeken, 
gemiddeld eens per maand een roman zou mijn schatting zijn. Van studieboeken lees ik 
louter de samenvattingen en dat kost weinig tot niets.  
 
Ik zie mezelf alleen weer naar een bibliotheek gaan als ik erachter zou komen dat het 
veel meer biedt dan het functioneel uitlenen van boeken of het bieden van een rustige 
plek om te lezen. Een snel bedacht voorbeeld is dat mensen die dezelfde boeken lenen aan 
elkaar gekoppeld kunnen worden, zodat ze zouden kunnen afspreken in de bibliotheek om 
erover te discussiëren, mits men persoonlijk voor een dergelijke koppeling kiest uiteraard. 
Het fyskiek lenen van boeken uit de bibliotheek zie ik binnen enkele decennia niet meer 
gebeuren. 

 
• […] Ik heb sinds de middelbare school geen gebruik meer gemaakt van de bieb. Toen 

verliep de opkomst van het internet als gemeengoed erg snel. Er was steeds meer te 
vinden en dat werd steeds makkelijker. Bovendien kon je met een zoekfunctie sneller 
teksten vinden op het web dan de fysieke titels in de bieb. En je kan het niet vergeten 
terug te brengen :) 
 

• […] Als kind kwam ik iedere week in de bieb omdat ik gek was op lezen. Nu ben ik nog 
steeds gek op lezen, maar kom ik niet zo vaak meer in de bieb. Tijdens mijn studententijd 
vond ik de bieb te duur en kon ik de informatie op internet beter gebruiken. Nu ik werk mis 
ik de bieb wel en overweeg ik om weer lid te worden.  
 
[…]  

• […] Vroeger als kind las ik heel veel boeken en vind lezen nog steeds leuk. Ook al lees ik op 

dit moment bijna geen boeken. Het enige boek wat ik op dit moment lees is Facebook.😉 Ik 
ben benieuwd naar dit initiatief over de bieb. 
 

• […] Ik ben nooit echt een lezer geweest, zo is het aantal boeken dat ik in m‘n leven heb 
uitgelezen is op een hand te tellen. Hier begint nu echter verandering in te komen, 
aangezien ik graag meer wil lezen. Dit is dan ook de reden dat ik meedoe aan dit 
onderzoek. 
 

• […] Op de basisschool kwam ik het liefst meermaals bij de bibliotheek. Vanaf de 
middelbare school is dit helaas verwaterd. Op dit moment heb ik een e-reader, waar ik erg 
graag op lees in de avonden of op vakantie.  
 
Ik heb veel zin in dit onderzoek, omdat lezen één van mijn grote hobby‘s is! 
 

• […] In mijn vrije tijd lees ik graag (vooral Fantasy boeken en het liefste in het Engels). Ik heb 
Dyslexie waardoor lezen soms wat trager gaat dan ‘normaal‘, maar lezen blijft een passie. 
 
Op het moment vind ik niks aan openbare bibliotheken, waardoor ik deze al jaren mijdt. Ik 
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hoop dat door dit onderzoek o.a. openbare bibliotheken zich kunnen verbeteren waardoor 
ook mensen als ik (met dyslexie én een zeer specifieke smaak in literatuur) zich meer 
welkom voelen en daardoor dus weer gaan lenen. 
[…]  

• […] Zelf vind ik het leuk om te leren en inspiratie op te doen uit boeken: voor zowel 
zelfontwikkeling, werkgerelateerde boeken en vrije tijds boeken. Tijdens mijn studie ging ik 
vaak naar de bibliotheek. Voortaan koop ik boeken online ‘’nieuwe en gebruikte’’. 
 

• […] Daarnaast hou ik van boeken lezen en lekker rondwandelen in boekenwinkels 
 

• […] De laatste jaren heb ik het lezen een beetje links laten liggen. Vroeger kon ik echt 
wegdromen in de boeken en was ik een aantal keer per week bij de bieb te vinden. Ben 
benieuwd wat dit onderzoek ons en mij gaat brengen 

• […] Vroeger las ik ontzettend veel, tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar op vakanties. 
Laatste keer in de bieb is gauw 8 jaar geleden, als het niet langer is. Benieuwd naar de 
discussies hier! 
 

• […] Sinds de corona tijd ben ik veel thuis en lees ik ook meer boeken.  
 
Fijn om even uit onze eigen werkelijkheid te kunnen ontsnappen en je laten meevoeren in 
een andere wereld.  
 
Toch ben ik niet meer lid van de bibliotheek sinds enkele jaren, omdat ik te weinig tijd 
maak voor het lezen.  
 
Ik lees veel boeken van mijn schoonzus en schoonmoeder. 

 

• […] Sinds mijn tienerjaren ben ik al niet meer in de openbare bibliotheek geweest. Ik hoop 
over een tijdje wel weer te gaan, voor leuke boeken voor onze dochter! 
 

• […] Zelf ben ik al jaren niet meer in een bibliotheek geweest. Nadat ik mijn eerste 
computer kreeg heb ik veel van mijn informatie online weten te vinden en wanneer ik een 
boek echt nodig had kon ik deze altijd krijgen als cadeau. Verder ben ik erg dyslectisch, dat 
is denk ik ook een reden dat ik minder boeken lees. 
 

• […] Vroeger las ik superveel en kwam ik wekelijks in de bibliotheek. De afgelopen 6 jaar 
ben ik steeds minder en minder gaan lezen en kom ik nog amper in een bibliotheek. Als ik 
nu een paar uur vrij heb en een boek pak ben ik snel afgeleid. Na een paar pagina‘s weet ik 
al amper waar het verhaal nou precies over ging en leg ik het boek maar weer weg en ga ik 
een film kijken. Terwijl ik nog wel een aantal boeken thuis in de kast heb staan en een 
aantal boeken op mijn e-reader die ik nog wel wil lezen. 
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• […] kosten spelen idd vóór mij een rol. Ik heb uit pure noodzaak een abonnement bij de 
Koninklijke Bibliotheek genomen, voor de literatuur... Maar om nou ook een abonnement 

bij de bieb hier te nemen vind ik teveel geld, ook al vind ik lezen leuk 😅 
 

• […] Ik ga niet naar de bieb omdat ik niet heel veel boeken lees, als ik een boek lees koop ik 
het boek of ik leen het van een vriendin of familielid. Het kan voor mij gewoon niet uit om 
een abonnement te nemen, daarvoor lees ik niet genoeg. Daarnaast ben ik niet bekend bij 
de bieb in mijn woonplaats en dat is ook wel een soort mentale drempel :-). 
 

• […] Een speciaal digitaal abbonoment lijkt mij een zeer aantrekkelijke optie, zeker als het 
ook goedkoper is.  
 
Ik zou hier interesse in hebben omdat ik vaak geen zin heb om helemaal naar een 
bibliotheek te gaan voor het lenen van een boek dat ik van te voren al heb vastgesteld. 
Online toegang tot het boek dat  wil lenen lijkt mij daarom een uitstekend idee.  
 
Verder zou ik ook interesse hebben in incidentiele kosten, per boek of per maand dat ik 
een specifiek boek wil lezen. 

• […] Iedere bestaand website die boeken aanbiedt, heeft ook wel ebooks in de schaap 
staan. Mijn ebooks komen daar vandaan. En mijn leesboeken waarmee ik gewend ben 
biedt de bibliotheek vaak niet. En het is ook zo dat de ebooks meestal weer verdwijnen na 
een paar dagen of weken terwijl ik nog steeds met het boek bezig ben en dat gaat niet 
natuurlijk. En het maakt ook makkelijker gewoon lekker thuis vanuit je luie bankje je fafo 
boek bestellen zonder expiration date. 
 

• Het gemak dat je op je e-reader de boeken kan selecteten via kobo en direct kan beginnen 
met lezen is voor mij top! Dus geen losse website waar je boeken moet zoeken. Weet niet 
of dit bij de bieb ook zo geregeld is, heb ik me nooit in verdiept omdat dit prima werkt 
 

• Ik zou dit wel verwachten in een bibliotheek, zodat je sneller kunt vinden wat je nodig 
hebt. Dit zou online op computers kunnen en dat je dan de bestanden online kunt ‘lenen‘ 
of dat je ze uitgeprint in de bibliotheek zelf vind in een samenvatting sectie. Of dat het wat 
digitaler er uit kan zien, dat je je thema opzoekt op een ipad/computer and dat dan het vak 
wordt verlicht met wat je aan het zoeken bent, zodat je er gelijk heen kunt lopen en kijken 
of het echt is wat je zicht (zeg maar als je een zelfscan moet pakken, dan gaat er ook een 
lichtje branden) 

 


