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Vragenlijst BiebPanel Onderzoek 3/ 2016 
BiebPanel Onderzoek Toekomst van de Bibliotheek  
20 september 2016 
 
Intro 
Welkom bij dit onderzoek over de toekomst van de Bibliotheek. 
Het is een korte vragenlijst met veel afbeeldingen; waar u zelf ook allerlei ideeën kunt geven 
over uw ideale Bibliotheek van de toekomst. 
 
 

Ideeën over bieb van de toekomst 
 
Intro: Bedrijven en activiteiten veranderen in de loop van de tijd. Denkt u bijvoorbeeld aan het 
buurtwinkeltje op de hoek dat plaats heeft gemaakt voor grote moderne supermarkten, online 
bezorgservices, foodboxen etc.  
We laten u zo een aantal afbeeldingen zien van dit soort veranderingen en vernieuwingen. 
 
NB: tonen visuals van oude en nieuwe bedrijven/ dingen, uit verschillende branches, om 
deelnemers out of the box te kunnen laten denken. 
 
U heeft net enkele voorbeelden van veranderingen gezien. Ook de Bibliotheek blijft 
veranderen door allerlei ontwikkelingen. We willen u vragen nu even na te denken over de 
Bibliotheek van de toekomst.  
 
1. Wat zou de Bibliotheek over 10 jaar voor u moeten aanbieden zodat u er gebruik van 
blijft maken? Denkt u bijvoorbeeld aan hoe de ruimte eruit moet zien, het aanbod, wie u er 
kunt ontmoeten, wat u er kunt doen, en dergelijke. 
<open vraag> 
Weet niet 
 
 

Participatie van leden  
 
Intro: Leden van de Bibliotheek kunnen ook zelf actief zijn in de Bibliotheek. Ze kunnen 
bijvoorbeeld de Bibliotheek gebruiken om zelf activiteiten te organiseren. 
Enkele voorbeelden: stel je hebt veel kennis op het gebied van fotografie, programmeren of 
striptekenen en deelt je kennis met andere bibliotheekleden door daar bijvoorbeeld een 
workshop over te geven. Of je maakt je zorgen om leegstand in de stad, en wil daarover de 
discussie starten. Of je zit in een leesclub of muziekband en maakt daarvoor gebruik van de 
ruimtes van de Bibliotheek.  
 
 
2. Kunt u zich voorstellen dat uzelf in de toekomst op zo’n soort manier actief bent in 
de Bibliotheek? 
- Ja  
- Misschien 
- Nee 
 
Indien ja  
U geeft aan dat u zich kunt voorstellen dat u in de toekomst actief bent in de Bibliotheek. 
3. Op welke manier zou dat dan voor u zijn? 
<open vraag> 
+ weet niet 
 
Indien misschien  
U geeft aan dat u zich kunt voorstellen dat u in de toekomst misschien actief bent in de 
Bibliotheek. 
3. Op welke manier zou dat dan voor u zijn? 
<open vraag> 
+ weet niet 
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Relevantie van de Bibliotheek voor leden 
 
Intro: Stelt u zich voor dat we 10 jaar verder in de tijd zijn.  
Waar zou u dan belangstelling voor hebben om dat in de Bibliotheek te vinden of te doen?  
 
4. U ziet zo een aantal voorbeelden. Wilt u steeds aangeven of u daar niet of wel 
belangstelling voor zou hebben (om dat over 10 jaar in de Bibliotheek te vinden of te 
doen). 
 
 
Heeft u belangstelling voor... (om dat over 10 jaar in de Bibliotheek te vinden of te 
doen) ? Nee <> Ja 
 
Voorbeelden (random voorleggen) 
NB: voorbeelden leuk presenteren, dmv swipen. 
 
- hulp bij het invullen van formulieren (gemeente, belasting e.d.) 
- advies over financiële en juridische zaken 
- gemeentelijke diensten 
- boeken lenen 
- digitale informatiebronnen raadplegen 
- leestips en inspiratie 
- leuke en nuttige activiteiten voor kinderen 
- cursussen op gebied van hobby/interesse  
- cursussen op gebied van werk/studie 
- repair café/repareerbijeenkomsten 
- oefenruimtes (om te gebruiken voor muziek maken/schilderen e.d.) 
- uitleencentrum, delen van allerlei zaken zoals huishoudelijke apparaten of meubels 
- (afhaal)eten in de bieb; koken door buurtbewoners 
- dating 
- vluchtelingen helpen  
- kennis en (werk)ervaringen van andere Bibliotheekbezoekers horen 
- werken en studeren in de Bibliotheek 
- kranten of tijdschriften lezen 
- iets te eten en drinken 
- films, voorstellingen, tentoonstellingen 
- sociale contacten, mensen ontmoeten 
- gaming 
- nieuwe technische apparaten/gadgets uitproberen en gebruiken 
 
 
5. Zijn er nog andere dingen die u graag zou willen doen of vinden in de Bibliotheek 
over 10 jaar? 
<open vraag> 
Weet niet 
 
 

Beoordeling toekomst concepten 
 
6. Tot slot leggen we u een enkele voorbeelden voor van hoe de Bibliotheek er in de 
toekomst kan uitzien, en wat de Bibliotheek dan zou kunnen bieden. U kunt steeds 
aangeven of u dit wel of juist niet aanspreekt. 
 
(routing: allen; random volgorde): 
De Bibliotheek richt zich vooral op jeugd en onderwijs: samenwerking met kinderopvang en 
scholen, speciale activiteiten voor 0 tot 18 jarigen en een uitgebreide collectie voor de jeugd. 
- Spreekt wel aan 
- Spreekt niet aan 
- Weet niet 
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De Bibliotheek richt zich vooral op participatie en zelfredzaamheid: programma’s om 
deelname aan de maatschappij te bevorderen, hulp bij het invullen van bijvoorbeeld 
belastingaangifte en taalvaardigheid.  
- Spreekt wel aan 
- Spreekt niet aan 
- Weet niet 
 
 
De Bibliotheek richt zich vooral op persoonlijke ontwikkeling: bieden van mogelijkheden om 
nieuwe kennis op te doen, leesbevordering en leren van moderne (digitale) vaardigheden 
voor volwassenen. 
- Spreekt wel aan 
- Spreekt niet aan 
- Weet niet 
 
De Bibliotheek richt zich vooral op lezen en informatie: de collectie staat centraal, mensen 
komen hier om fysiek en digitaal boeken te lenen en te lezen en informatie te zoeken.  
- Spreekt wel aan 
- Spreekt niet aan 
- Weet niet 
 
De Bibliotheek richt zich vooral op (digitale) communityvorming: het samenbrengen en in 
gesprek brengen van mensen, zowel in de Bibliotheek zelf als online. 
- Spreekt wel aan 
- Spreekt niet aan 
- Weet niet 
 
De Bibliotheek richt zich vooral op wetenschap en techniek: experimenteren met nieuwe 
technieken en ondersteuning in het zelf creëren, zoals 3Dprinting, FabLabs, DigiLabs, 
makerspaces, e.d. 
- Spreekt wel aan 
- Spreekt niet aan 
- Weet niet 
 
De Bibliotheek richt zich vooral op ontmoeting en verblijf: een plek voor deelname aan 
activiteiten, ervaringen delen, werken en studeren, kranten en tijdschriften lezen en iets eten 
& drinken. 
- Spreekt wel aan 
- Spreekt niet aan 
- Weet niet 
 
Dit is het einde van de vragenlijst. Zeer bedankt voor uw tijd en moeite. 
Nog een prettige dag verder! 


