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Bibliotheek Rolde

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

boeken voor mij en de kinderen 1

De Bibliotheek is voor mij van grote waarde om boeken en tijdschriften te lenen om te lezen zonder dat ik met mijn kleine pensioen op 

onkosten te worden gejaagd om boeken en tijdschriften te kopen 1

Gezellig, in alle rust een boek uitzoeken! 1

Het betreft een voor iedereen (nog) gemakkelijk toegankelijke plaats voor het verkrijgen van informatie op een prettige persoonlijke 

manier. 1

voor weinig geld kun je naar hartenlust lezen en je informeren.    ikzelf vind het ook nog eens gezellig 1

Bibliotheek Gieten

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Al van jongs af aan biedt de bibliotheek mij de kans om te lezen. Ook toen dat thuis niet heel ‘gewoon’ was. Nu neem ik mijn eigen 

dochter mee en geeft het haar mogelijkheden om zich te ontplooien en ontwikkelen. 1

beschikbaarheid boeken die voor 1 malig gebruik die ik niet zou kopen. 1

Boeken en tijdschriften lenen. 1

Boeken lenen 1

Boeken te kunnen lenen (ipv steeds maar weer boeken te kopen, ook heel fijn, maar boekenkast is al vol). 1

Breed aanbod boeken voor lage prijzen 1

Dicht bij en altijd leuk even binnen te lopen. Hele vriendelijke medewerkers en vrijwilligers die altijd zeer behulpzaam zijn. Zelf leen ik 

vooral muziek. 1

Een schat aan boeken en informatie daarover 1

Eerste prioriteit van een bibliotheek is : boeken uitlenen. Je kunt er tegen relatief lage kosten boeken lenen. 1

eigenlijk onbeperkt boeken en tijdschriften kunnen lenen. 1

Gemakkelijk om boeken te lezen en in te kijken zonder dat je ze meteen moet kopen. 1

Grootletterige boeken lenen voor mijn moeder van 97. Prettig dat die er zijn. 1

heerlijk allerlei soorten boeken lezen 1

het boekenuitleengedeelte 1

het lenen van boeken 1

Het lenen van boeken  Een plek om taalles te geven 1

Het lenen van boeken en tijdschriften. Het gebruiken van computers. 1

Het uitkiezen van boeken voor informatie en ontspanning. 1

Hoeveelheid boeken vooral op esoterisch gebied. Ontmoetingsplaats . 1

Ik kom/kwam in de bibliotheek om boeken te lenen en vindt dat er in een gemeenschap een ontmoeting plaats zou moeten zijn waar 

men elkaar kan tegen komen cq kan ontmoeten. In mijn visie bied een bibliotheek daar uitstekende mogelijkheden voor. 1

Lekker dichtbij in het dorp 1

Lenen van boeken, films en muziek 1

o.a. boeken lenne ipv kopen. tijdschriften lezen 1

Sfeer 1

Toegang boekenaanbod. Fysiek boek in je hand 1

Veel aanbod aan allerlei boeken en dvd’s. 1

Veel boeken lenen tegen weinig kosten. 1

Veel keus aan boeken en films die ik graag wil lezen en zien. 1

Veel keuze en lekker dicht bij 1

Wij zijn lezers, boeken kranten en bladen. 1
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Bibliotheek Annen

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Boeken en tijdschriften lenen 1

boeken halen, verschillend aanbod, je kunt niet alle boeken iedere keer kopen 1

Boeken lenen ipv kopen. 1

Boeken over allerlei onderwerpen en van veel verschillende auteurs kunnen lenen. Dus zowel informatie als literatuur.
1

Dat ik er veel boeken kan lenen. 1

Dat ik relatief goedkoop veel boeken kan lezen. 1

Het reserveren van boeken vind ik erg gemakkelijk. 1

Naast papieren leeswerk lenen draagt een bieb in een dorp bij aan de sociale cohesie. Niet te missen dus. 1

Prettig om een bibliotheek dichtbij te hebben, informatie zoeken, tussen de boeken neuzen, met kleinkind zoeken naar prentenboeken 

enz. 1

Bibliotheek Gasselternijveen

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Toegang tot veel boeken en dvds voor goede prijs. Zonder zou het wel erg kaal worden. 1

zodat ik mijn leeshonger kan stillen 1

Bibliotheek Borger

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

boeken lenen, in plaats van kopen. tijdschriften inzien 1

Boeken, boeken, boeken! 1

dat ik veel boeken kan lenen en ook voor de contacten 1

De bibliotheek maakt dat ik net zoveel kan lezen als ik wil zonder daar heel veel geld voor kwijt ben 1

De mogelijkheid veel boeken te lezen 1

In een fijne omgeving dichtbij kan ik mijn boeken uitzoeken in een ruim gesorteerde bibliotheek met vriendelijke medewerkers
1

Je kunt er rustig een boek uitzoeken 1

Keuze en informatie 1

Lenen boeken - dit bespaart in geld en ruimte. 1

lezen van boeken, tijdschriften, informatie vakantielanden. 1

Vaak nieuwe boeken van allerlei aard. 1

Veel boeken lezen zonder dure aanschaf ervan 1

Bibliotheek Nieuw-Buinen

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Boeken lezen zonder ze te kopen. 1

Het lenen van boeken en ander materiaal zoals tijdschriften. 1

Wanneer een boek niet aanwezig is, kun je het reserveren 1

Bibliotheek Odoorn

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?
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Aantal keer 

genoemd

boek lenen 1

boeken lenen 1

Dat ik lekker op mijn eigentijd boeken kan lenen en ruilen. 1

Goedkoop toegang tot heel veel boeken. Daarmee ook eens een gok kunnen nemen mbt boeken lezen. Titels die ik normaliter niet 

gekocht zou hebben. 1

Grootste voordeel is dat ik veel meer lees omdat ik over grote collectie kan beschikken. Alle genres kan ontdekken en ook de 

informatieve boeken zijn voor mij van onschatbare waarde. Voor mij is de persoonlijke waarde zo belangrijk want ik zou nooit zoveel 

boeken kunnen aanschaffen als ik nu lees. Ik leer en lees elke dag en mijn ontwikkeling en kennis blijft scherp op vele gebieden. 1

Heerlijk boeken zoeken en ontmoeten 1

Het gemak om altijd "leesvoer" te kunnen halen. Zorg dat ik altijd wat te lezen heb! 1

Ik kom vaak boeken halen. 1

op de hoogte blijven van literatuur en kennismaken met verschillende genres. 1

Bibliotheek Valthermond

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Dat ik veel kan lezen en dat de bibliotheek dichtbij is 1

Ik lees heel graag en het is voor mij de enige manier om te ontspannen. Als er geen bibliotheek zou zijn , zou ik boeken moeten kopen 

en dat is veel te duur voor mij. 1

Lees graag dus ik kom voor de boeken 1

Lezen doe ik heel graag zou ik de boeken moeten kopen dan werd het wel heel kostbaar 1

mogelijkheid tot lenen van boeken 1

tijdschriften lenen 1

Bibliotheek Coevorden

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

aanbod van interessante boeken 1

Boeken en dvd s lenen 1

Boeken en DVD's lenen. In plaats van kopen of naar de bioscoop. 1

Boeken lenen 1

Dat ik boeken kan lenen en  aanvragen  met een klein budget kan je toch lezen 1

Dat ik de nieuwste boeken kan lezen voor een redelijk abonnement ook al zijn er boeken van schrijfers waar moeilijk aan te komen is.
1

Dichtbij ! Veel mogelijkheden om te lenen via de provinciale bibliotheek. 1

Een ruime collectie boeken en cd's via de bibliotheek Rotterdam 1

Goedkoop boeken lezen 1

Heerlijk kunnen lezen 1

Het kunnen lezen van krant en tijdschriften aan de leestafel. Lezen van ebooks. 1

ik kan zoveel boeken lezen als ik wil 1

lenen van dvd's en tijdschriften 1

Makkelijke en voordelige toegang tot boeken. 1

Moeilijk te zeggen, onze bieb is niet leuk, die van Emmen bijvoorbeeld wel. Dus ik denk de mogelijkheid om te printen..
1

Ontmoeting van andere mensen. 1

Op dit moment van geen waarde. Ben er al lang niet geweest en het lukt me niet om in te loggen in mijn account. 1

ruime keuze aan boeken 1

rustig kunnen kijken naar mooie lees boeken 1
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Voor de verdieping van kennis dmv boeken. Voor de leesontspanning. Voor het gebruik van naslagwerken. 1

Zoveel boeken kunnen lezen zonder dat je ze moet kopen 1

Bibliotheek Dalen

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Dat ik altijd genoeg keuze heb qua boeken, was ook blij met de gratis cursussen , maar dat loopt helaas af. 1

Lenen van boeken 1

wij lezen graag en veel 1

Bibliotheek Oosterhesselen

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

boeken en vooral recente boeken 1

Ik lees veel en vind de aanschaf van boeken veel geld kosten. Het lenen in de bibliotheek is daarom een uitkomst! 1

Lenen van boeken 1

Onbeperkt boeken lenen, zodat ik deze niet zelf moet aanschaffen 1

Veel, mag graag even rond kijken. 1

Voor mij is de bieb. erg belangrijk, ik kan lezen zoveel en wat ik wil. Niet alleen romans, maar ook boeken over allerlei onderwerpen.  

Het aanvragen, reserveren is ook gemakkelijk, en omdat ik lid ben van een kleine dorpsbieb. is dat reuze handig. 1

VOOR WEINIG GELD VEEL BOEKEN  KUNNEN LEZEN 1

Bibliotheek Schoonoord

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Dat je boeken kunt ruilen en dat er een ruime keuze is 1

heel erg belangrijk 1

om datgene te vinden wat ik zoek op vele gebieden 1

Ruim assortiment aan boeken. 1

Bibliotheek Sleen

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Boeken lenen. 1

De Bibliotheek stelt mij in staat om door te blijven studeren. Ik krijg de beschikking over de nieuwste uitgaven, zoals b.v. over de Eerste 

Wereldoorlog.  Tijdschriften vind ik ook heel belangrijk, zoals Historisch Nieuwsblad en l'Express. 1

Heerlijk boeken lenen. 1

Het belangrijkste voordeel is dat je niet alle boeken hoeft te kopen. Je kunt eens wat uitproberen.  Ik vind het fijn om me in een ruimte 

te bevinden, waar boeken zijn, waar gelezen wordt, informatie te krijgen is, culturele activiteiten, waar je een krantje kan lezen, waar 

exposities zijn etc.
1

Het belangrijkste voordeel van een bibliotheek is: De mogelijkheid om de breedst mogelijke informatie aan de gehele samenleving aan 

te kunnen bieden opdat de democratie gewaarborgd blijft en de samenleving van elkaars belangstellingen en drijfveren gezond 

geïnformeerd wordt. Voor mijzelf geldt het bovenstaande evenzeer daarbij komt het aspect van de ontmoeting en het bijwonen resp. 

zelf organiseren van activiteiten zoals poëziegroep, of filosofiegroep ed.
1

Het lidmaatschap is voor mij voordeliger dan al die boeken kopen die je maar 1 keer leest 1

Hoofddorp, maart 2019
Probiblio - BiebPanel

Maatschappelijke waarde



Ik leen graag boeken en dvd'd. Ik stel het persoonlijk contact met de bibliothecaris zeer op prijs. Ik vind het gezellig om de bibliotheek 

binnen te lopen en iets uit te zoeken. Het geeft een moment van 'rust' en 'positieve verwachting' (een fijn boek vinden). 1

Ik lees heel graag en heel veel. 1

Ik vind het heerlijk om elk boek te kunnen lezen. 1

Omdat het goed is dat je blijft lezen. 1

omdat ik nog eens wat anders kan lezen dan altijd maar mijn eigen boeken 1

snel op de hoogte van nieuwe uitgaves, gemakkelijk reserveren, als je van lezen houd is het voor mij van grote waarde.
1

van grote waarde 1

Bibliotheek de Wijk

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Aanbod boeken. 1

Als bruikleenbron voor boeken en tijdschriften 1

Ben vooral geïnteresseerd in literatuur (wereldwijd). Hoewel het assortiment niet erg actueel is, vind ik het prettig en makkelijk om om 

wat uit te kunnen kiezen. De meest actuele uitgaven koop ik vaak zelf, omdat reserveren niet altijd mogelijk is en het lang kan duren 

voor het boek beschikbaar is.
1

boeken lenen 1

Dat ik daar boeken kan lenen 1

Dat ik er boeken en informatie kan vinden over uiteenlopende onderwerpen. E-books kan lenen 1

Een ruimte waar je welkom bent en rustig nieuw leesvoer kunt uitlenen, ook waardeer ik de luisterapp erg 1

Heerlijk om nieuwe boeken uit te zoeken en aan te vragen om te lezen. Tijdschriften doorbladeren enz. De Bibliotheek is voor mij heel 

veel waard ook in verband met mijn slechthorenheid vanaf mijn geboorte. Ik heb daar altijd veel informatie opgedaan al vanaf mijn 

jeugd.
1

Ik maak zelf weinig gebruik van mijn abonnement maar vind het wel heel belangrijk dat de bibliotheek in het dorp aanwezig is. Mijn 

dochters komen heel regelmatig en het is heerlijk dat ze altijd kunnen uitzoeken op het niveau dat ze zijn. Spreekt het boek niet aan 

breng je het weer terug. Wij kopen eigenlijk geen boeken meer.
1

Voor mij is het belangrijk dat ik in de plaats waarin ik woon ook boeken kan lenen. Een gezellige ruimte met voldoende keus aan 

boeken en ruime openingstijden. 1

Bibliotheek Ruinen

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Belangrijkste voordeel is dat je tegen een goede prijs boeken kan lenen en dat je niet alle boeken die je wil lezen zelf moet 

aanschaffen. 1

Boeken lenen 1

Boeken lenen. 1

Dat de bieb in  het dorp is 1

Dat je boeken over allerlei onderwerpen kan lenen. Als ik een boek echt goed vindt koop ik hem daarna vaak. 1

Deze vraag vind ik te lastig om te beantwoorden. 1

Een plek om rustig boeken en tijdschriften te kunnen bekijken en persoonlijk contact te kunnen hebben. 1

het voordeel is dat je er bijna alles kunt lezen   of aanvragen !! 1

Ik ga al sinds ik kan lezen naar de bieb. Heerlijk om door de bibliotheek te lopen, hier en daar in een boek te bladeren en mee naar 

huis te nemen wat je tegenkomt en je interesse heeft. 1

Ik kan boeken en tijdschriften lenen. 1

Kan veel boeken lezen zonder ze aan te hoeven schaffen. 1

Steeds nieuwe boeken. Informatie mbt boeken. 1

Bibliotheek Ruinerwold

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?
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Aantal keer 

genoemd

Dat ik bieken man lezen zonder dat ik deze hoeftte kopen. 1

De boeken voor de kinderen, omdat wij lezen belangrijk vinden om te stimuleren. 1

Gebruik m.n. het downloaden van e-boeken het hele jaar door. 1

Rustige en ontspannen sfeer om een goed boek uit zoeken 1

Bibliotheek Zuidwolde

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Dat ik heel veel boeken kan lezen voor naar verhouding weinig geld. 1

Heel gemakkelijk om te kunnen lenen ipv kopen. 1

Heerlijk om boeken uit te zoeken vlak bij huis 1

het uitlenen van boeken plus erbij horende advies 1

ik kan er altijd boeken lenen 1

Ik vind het fijn om haakboeken te kunnen lenen. Helemaal als deze digitaal verkrijgbaar zijn. In de winter vind ik leuk om wel eens een 

echt boek vast te houden en dan leen ik ook paperbacks. 1

Om boeken te lezen. 1

raadplegen en lenen van boeken. Uittesten van een informatieboek om te kijken of ik het echt wil aanschaffen. Lenen van literatuur 

waar ik me bij kan ontspannen. 1

Tegen een redelijke prijs boeken lezen. ruime keus 1

Toegang tot literaire en ontspannende boeken voor een bedrag dat voor mij wel veel geld is, maar dat ik er met enige moeite nét voor 

kan vrijmaken. 1

Bibliotheek Smilde

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Boeken lenen die ik niet kan/wil kopen en toch wil lezen 1

Boeken lenen, dat allereerst. Vervolgens: vrijwilligerswerk verrichten in de bibliotheek. 1

Boeken uitzoeken naar keuze! 1

Dat je veel boeken kunt lezen. 1

goede boeken lezen 1

Het mogelijk maken veel boeken te lezen 1

Ik kan boeken en tijdschriften lenen zonder ze te hoeven kopen Soms draait er een film die ik wil zien, daar hoef ik dan niet voor naar 

de stad. En met nog meer dames vrijdagmiddag breicare, gezellig en adviezen. 1

mogelijkheid boeken lezen 1

Mooie boeken kunnen lezen en eventueel informatieve boeken. 1

Na het lezen van een boek, kan het weer terug 1

Ontspanning door het lenen van literatuur en wekelijks met mijn kleinkinderen (6 en 8 jaar) boeken halen om het lezen te bevorderen.
1

Bibliotheek Beilen

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Als ik een boek wil lezen en niet aanschaffen zal ik het lenen 1

Boeken lezen is goed voor je. Het houdt je geest jong. Dankzij de bibliotheek is het betaalbaar en ik vind het ook duurzamer dan alle 

boeken zelf te kopen. En ik kom op allerlei ideeën door de verschillende titels die in de bibliotheek uitgestald worden. 1

Boeken tegen een lage prijs lezen. 1
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dat ik net zo veel boeken kan halen als ik wil, en als ik ze niet leuk vindt kan ik ze gewoon terugbrengen, dus geen huis vol boeken. en 

ik vind het vaak gezellig , er is haast altijd wel iemand waar je even een praatje mee kan maken 1

Het lenen van boeken 1

Het lenen van boeken op allerlei gebied 1

Het lenen van boeken voor mijzelf en voor mijn vrijwilligerswerk 1

Het lenen van boeken. 1

kunnen lenen van boeken zodat ik ze niet hoef te kopen voor mijn studie. 1

Mijn allerbelangrijkste waarde is dat ik  naaipatronen en bladen kan lenen. Uiteraard ook heerlijke boeken. 1

Regelmatig nieuwe boeken kunnen lezen 1

Reserveren van boeken 1

Schat aan boeken en tijdschriften. 1

Thuis reserveren van boeken en dat het klaar staat om opgehaald te worden. 1

Toegang tot verschillende media, om in de bibliotheek te lezen of om te lenen, voor mij van grote waarde. 1

Veel boeken die ik niet hoef te kopen maar kan lenen en terugbrengen. 1

Veel boeken tot beschikking 1

Bibliotheek Westerbork

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Een heerlijke plek om op zoek te gaan naar boeken. 1

Het lenen van boeken en tijdschriften 1

Je blijft lezen en ook belangrijk voor kinderen 1

ontmoetingsplek en lezen 1

Uitbreiding van mijn boekenkast ! 1

Bibliotheek Norg

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Boeken lenen 1

boeken lenen, ook op de e-reader. 1

Boeken lezen zonder dat het boek in de boekenkast beland. 1

Dat het een ruimte is die vol staat met boeken! Boeken die het en mijn leven verrijken. 1

Dat ik naar hartelust boeken kan lezen. 1

Een plek waar ik boeken en cd’s kan lenen. En een plek waar ik ook veel informatie over boeken en cd’s kan vinden (vooral ook 

digitaal). 1

Het lenen van boeken en DVD's en de mogelijkheid om deze via de Website te kunnen reserveren. 1

Ik ben de bibliotheek eigenlijk alleen nodig voor informatieve boeken die ik dan meestal moet reserveren. 1

Om boeken te kunnen lenen 1

plek om even wat door te snuffelen , kijken at er nieuw is 1

Veel boeken lezen voor weinig geld 1

Voor mij is dat het voordeel om er boeken te kunnen lenen en om  tijdschriften te kunnen lezen. 1

Bibliotheek Peize

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Boeken lenen 1

Dat ik zoveel boeken kan lezen als ik wil en kan kiezen uit een redelijk groot assortiment 1

Ik kan boeken halen, die ik niet ga kopen en veel informatie boeken halen. 1
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kan rustig een bezoek uitzoeken en als ik hulp nodig heb is er altijd iemand die mij kan en wil helpen. 1

Tja, ik moet bekennen dat ik geen boeken meer leen. Ik ben nog lid dat wel. De bieb in ons dorp bevindt zich in de hal van het 

dorpshuis. Daar kom ik voor Spaanse les, yoga en EHBO en kijk tot het tijd is een tijdschrift in. De persoonlijke waarde voor mij is tot 

een minimum gedaald.
1

Voor een laag bedrag kun je alle populaire boeken lenen. 1

Bibliotheek Roden

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Boeken en DVD uitleen, tijdschriften en kranten lezen. 1

boeken en tijdschriften lenen, voordeel tov zelf moeten kopen. 1

Boeken kunnen lenen voor je gezin ipv aanschaffen is niet alleen goedkoper, maar ook handig 1

boeken lenen 1

Boeken lenen 1

Boeken lenen en gelegenheid krijgen deze thuis te lenen. 1

Boeken lenen, informatie uit tijdschriften en kranten halen. 1

Dat ik altijd de nieuwste boeken kkan lezen en dan kan beslissen of ik het boek wil kopen 1

Dat ik een groot assortiment boeken etc. waar ik uit kan putten. 1

Dat ik geen boeken koop. Ik haal ze van de bibliotheek 1

dat ik heel veel boeken kan lezen (en niet hoef te kopen) 1

Dat je gemakkelijk aan informatie komt en de mogelijkheid om boeken te lezen. 1

De mogelijkheid om boeken, muziek* en films te kunnen lezen, horen en zien waardoor ik mijn interesses kan vervullen en mijn 

'horizon' kan verbreden. Voor mijn persoonlijke ontwikkeling is de bibliotheek van belangrijke waarde.  * helaas is de (nieuwe) muziek 

uitleen beperkter geworden doordat de CD's niet meer in Drenthe worden uitgeleend. 1

door niet zelf boeken te hoeven aanschaffen 1

Een makkelijke toegang tot boeken in veel genres en op veel gebied. Ik vind veel lezen heel belangrijk. 1

goed koop een boek lezen, en geen grote voorraad boek waarvan ik niet weet waar ik ze kwijt moet. 1

Heel veel boeken, , kranten en tijdschriften binnen handbereik die ik kan lezen. 1

Het kunnen lezen van boeken door te reserveren. De ruime openingstijden. 1

het lenen en lezen van boeken. 1

Ik hoef boeken niet te hebben, ik wil ze alleen lezen. Duurzamer, goedkoper. Ik waardeer ook de nieuwsbrief met nieuwe aanwinsten
1

Ik hou van de bibliotheek, als boekenliefhebber maar ik waardeer de bibliotheek steeds meer ook als plek voor 

ontmoeting/rust/betekenis. 1

Ik kan daar makkelijk en goedkoop boeken halen (zowel voor informatie als voor gewoon leesplezier) 1

Ik kan oneindig veel boeken lezen. Ik heb namelijk geen geld om boeken te kopen. 1

Ik lees heel graag en vind het te duur om boeken te kopen... 1

informatie over vele onderwerpen. ruime keuze boeken, activiteiten, 1

lezen van boeken 1

Nieuwe titels lezen 1

Regelmatig boeken kunnen halen van divers karakter 1

Simpel boeken lenen 1

Voor mij de bibliotheek belangrijk voor het lenen van boeken (ook Engels- en Duitstalig), tijdschriften en informatieve boeken. Lezen is 

voor mij een ontspannende bezigheid waarbij mijn behoefte om mezelf blijven te ontwikkelen wordt gecombineerd. In toenemende 

mate wordt in onze maatschappij alles gedigitaliseerd. Het lezen van een fysiek boek of tijdschrift biedt een mooi evenwicht tegen het 

turen naar schermen. Zodra ik zelf kon lopen ging ik met mijn ouders naar de bibliotheek om mijn eigen voorlees boek uit te kiezen. 

Voor mij is het ondenkbaar om geen bibliotheek te hebben.

1

Zomaar even naar de bieb kunnen gaan om boeken te lenen. 1

Bibliotheek Eelde
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Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

boeken kunnen lenen en contact met mensen 1

Boeken lenen 1

Door de bieb kan ik onbekende boeken, schrijvers en genres uitproberen. 1

Door lid te zijn van de bieb kun je je breed orienteren over allerlei zaken zonder zelf alles te moeten aanschaffen. Ook voor de 

ontwikkeling van de kinderen met het aanbod van boeken enz. is het zeer nuttig. Met allerlei activiteiten die de bieb organiseert, kun je 

je kennis verrijken zonder ver te hoeven reizen. En toegankelijk voor haast iedereen. 1

gemakkelijk en goedkoop toegang tot veel boeken 1

Gevarieerd aanbod. 1

Het belangrijkste voor mij is dat er boeken leen. 1

Het is ontzettend ondersteunend bij mijn studie dat ik boeken die ik maar tijdelijk nodig heb niet hoef aan te schaffen maar kan lenen. 

Daarnaast raak ik geinspireerd door ook andere boeken te lezen die me aantrekken. Ik vind de bieb een laagdrempelige manier om 

ook eens iets uit de kasttepakken wat je anders niet snel zou kiezen.
1

Het lenen van boeken en tijdschriften 1

Het openstellen van ECHTE, niet gemanipuleerde informatie voor mensen die normaalgesproken geen toegang hebben, of niet weten 

hoe ze toegang kunnen krijgen tot boeken, internet en alle andere informatie die belangrijk is om je situatie te verbeteren. 1

Ik ben dol op lezen en vind het prettig dat ik boeken die ik wil lezen ook kan reserveren. Daarnaast is het heerlijk om artikelen te 

kunnen lezen in diverse tijdschriften. 1

Ik kan er de nieuwste titels lezen. En ik lees ongeveer twee boeken per week en wil niet alles zelf hoeven aanschaffen.
1

Ik vind het prettig om rond te kijken en boeken te zien. Het personeel legt soms een thema neer of zetten een paar boeken anders 

neer, waardoor je in contact komt met nieuwe boeken. Prettig.  Verder is het voor mijn kinderen altijd plek geweest om heerlijk tussen 

de boeken te zijn. Lezen op de grond en dan besluiten, die gaat wel mee en die niet.   Een plek waar rust heerst en terug kan trekken 

van de drukke buiten wereld.

1

voor mij persoonlijk geen waarde. als een bibliotheek, zoals hier in het dorp, een onaantrekkelijke collectie heeft, vind ik de waarde voor 

het dorp en voor kinderen WEL belangrijk 1

Voordeel is voor mij, dat ik kan lezen wat ik wil zonder het boek meteen te  kopen... Ik vind het ‘snuffelen’ van essentieel belang voor 

mezelf. Van persoonlijke waarde vind ik dat het zo makkelijk is om naar de leeszaal te gaan en ook het contact met de bibliothecaris is 

waardevol
1

Bibliotheek Vries

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Boeken kunnen vinden. 1

Boeken lenen 1

Dat je boeken kunt lezen en weer terug brengen... zo heb je niet zelf een kast vol boeken in huis. 1

De mogelijkheid om boeken, over allerlei onderwerpen, te lenen en zo meer boeken te kunnen lezen dan ik zelf zou kunnen/willen 

kopen. 1

Heel belangrijk.  Boeken lezen zonder de aanschaf ervan.  Het doornemen van de tijdschriften.  Boeken aanvragen voor de leesclub.  

En nog gezellig ook nog om er te zijn. 1

Het lenen van boeken. 1

Ik kan er boeken lenen, zodat ik ze niet hoef te kopen. 1

Ikzelf vind het erg fijn boeken te kunnen lezen zonder ze te kopen 1

Locatie om geleende boelen in te  leveren, en vooral het gebruik van internet en tekstverwerking. Aanvulling op mijn thuis apparatuur.
1

Maatschappeljike functie in het dorp, waardoor ik het fijn vind om in het dorp te wonen met de voorzieningen die er zijn.
1

Bibliotheek Zuidlaren

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?
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Aantal keer 

genoemd

beschikken kunnen over veel info. 1

boeken kunnen lezen zonder ze te hoeven kopen 1

boeken lenen, krantje lezen met een kopje koffie, soms in de kunstuitleen. De bieb is ontspannen en mezelf informeren.
1

Boeken lenen! dan hoef ik ze niet te kopen; romans, kookboeken, reisgidsen, haakboeken allemaal super 1

Dat ik boeken en bladen kan halen naar mijn keuze 1

Dat ik boeken kan lezen die ik leuk vind en ze niet allemaal hoef te kopen. Dat ik echt boek vast kan houden 1

Dat ik de boeken kan lezen die ik graag lees. 1

Dat ik gemakkelijk boeken kan lenen. 1

Dat ik naar een rustige plek kan gaan om tussen de boeken- en dvd collectie op mijn gemak te kunnen rondkijken vind ik erg belangrijk.
1

Dat ik uit een grote collectie die boeken, DVD's en tijdschriften kan kiezen die mijn interesse hebben. Het bespaart mij kosten omdat ik 

niet alle materialen zelf hoe aan te schaffen (wat ik ook niet zou doen trouwens). Tevens wordt het milieu zo gespaard door hergebruik 

van de materialen en valt een bepaald geleend materiaal tegen dan hoef ik dit niet weg te gooien. 1

De enorme hoeveelheid aan informatie die in alle boeken zit. Zonder dat je al die boeken hoeft te kopen kun je ze toch ‘uitproberen’. 

Heerlijk vind ik dat. 1

Duurzaam, informatief en belangrijk voor ons kind om met boeken kennis te naken 1

Een plak waar je heerlijk door de boeken kan bladeren 1

Heel veel boeken kunnen lezen, ook samen met de kinderen 1

Heel veel boeken tot je beschikking 1

Heel.belangrijk voor info en.leesplezier  Alle boeken.kun je aanvragen en heel.snel.kun ze afhalen. Ben zelf vrijwilliger  en vind het erg 

belangrijk dat de bieb blijft. 1

Het gemak om verschillende soorten media op te zoeken en te gebruiken 1

Het lezen van boeken die je niet koopt. Je kunt andere genres proberen. 1

HET MAKKELIJK LENEN VAN BOEKEN 1

Het verrijkt mij veel lezen vind ik belangrijk 1

Ik kan er boeken en tijdschriften lenen en vind het leuk om er af en toe even rond te struinen. 1

Informatie opzoeken, krantje lezen 1

Toegang tot alle boeken, tijdschriften en Dvd's die ik wens tegen een laag bedrag. 1

veel boeken kunnen lezen, zonder ze te hoeven kopen. 1

Bibliotheek Havelte

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Alle boeken kunnen lezen voor de prijs van 2 1

Boeken kunnen lezen zonder ze te hoeven kopen 1

Boeken lenen zodat ik ze zelf niet hoef te kopen en mijn huis niet vol wordt 1

Boeken lezen want ik lees veel 1

boekuitlening 1

De bibl. Bevindt zich op loopafstand, maw heerlijk dichtbij, heel waardevol voor mij persoonlijk. 1

De bibliotheek heeft al vanaf mijn kindertijd een rol gespeeld in mijn leven,  lezen verrijkt je leven. 1

E- books 1

Het niet hoeven aanschaffen van te lezen boeken, alsmede de veelheid aan genres en daarnaast het gemak van ruilen als een boek 

niet bevalt of tegenvalt. Ik vind het belangrijk dat de bibliotheek een educatieve plaats in de samenleving in blijft nemen. 1

Ik houd van boeken lezen en vind boeken kopen te duur. Ik geniet van de rustige sfeer in de bibliotheek en het zoeken naar boeken. 

Voor mij is de bibliotheek een snoepwinkel en ik mag alles kiezen wat ik wil. 1

Ik kan er boeken lenen en kom er net mijn kinderen zodat zij ervaren dat lezen leuk is en erbij hoort 1
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Ik kan voor de prijs van ongeveer 3 nieuwe boeken zoveel boeken lenen als ik wil. Ook heb ik door het lidmaatschap van de bibliotheek 

geen boekenkast vol leesboeken die ik slechts één keer lees. 1

niet alle boeken die je graag wil lezen kun je zelf aanschaffen dat is voor mij van grote waarde 1

Toegang tot heel veel boeken 1

Vooral het lenen van boeken is voor mij belangrijk. Maar ik vind en ervaar ook, dat in een dorp als Havelte, een actieve (!) en betrokken 

(!) bibliotheek van grote waarde kan zijn. 1

Bibliotheek Vledder

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

Boeken, films en cd's lenen, lezen, kijken zonder in een commercieel circuit te belanden. Een gezamenlijke publieke voorziening, die 

vooral ook de jeugd kan helpen echt te vinden wat je zoekt of nodig hebt. 1

Dat je vrij dichtbij boeken kan lenen, dat vind ik geweldig 1

Een geweldige voorziening, een mogelijkheid heel veel kennis op te doen, veel literatuur tot me te nemen min of meer gratis, waardoor 

je heel veel breder leest dan wanneer je alles moet kopen. Een grote verworvenheid die ook mensen met een krappe beurs in staat 

stelt hun horizon te verbreden.
1

het goekoop lenen van boeken en tijdschriften 1

lenen van boeken 1

Lenen van boeken in bibliotheek in de in uit 1

Bibliotheek Diever

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

 Boeken  en tijdschriften  lenen. 1

De toegang tot de Press service is zeer waardevol. 1

De verschillende boeken waar je even 8n kan kijken 1

Grote collectie boeken om te lezen voor schappelijke prijs zonder dat ik er kastruimte voor moet hebben. Voor kinders belangrijk om te 

lezen. 1

Ik lees graag en via de bieb kan ik veel boeken in handen krijgen die ik zo niet hoef te kopen. 1

kennis en literatuur 1

Lees graag en veel, boeken zelf aanschaffen is kostbaar. Soms als een boek echt de moeite waard is schaf ik het alsnog aan.
1

Bibliotheek Dwingeloo

Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?

Aantal keer 

genoemd

boeken lenen 1

Dat ik er boeken kan aanvragen en dus al die boeken (die veel plaats innemen) niet hoef te kopen. 1

Dat ik voor relatief weinig geld zoveel boeken kan lezen als ik wil . 1

Dat je voor een laag bedrag boeken?DVD's/tijdschriften enz. kan lenen. Als ik al die boeken had moeten kopen die ik via de bieb 

gelezen heb dan had ik er wel een schuur apart voor moeten laten bijbouwen om ze op te laten slaan. En dan heb ik het nog niet over 

de aanschafkosten. Boeken zijn duur, te duur eigenlijk, als je geen brede portemonnee hebt. 1

Het lenen van boeken 1

Het lenen van boeken. Niet omdat ik geen boeken wil kopen, maar ik wil al dat papier niet in mijn huis. In ieder geval duurzamer
1

Het voordelig lezen van veel boeken. 1

Interessante boeken en tijdschriften lenen en lezen zonder dat je ze hoeft te kopen 1

om boeken te lenen 1

Bibliotheek Rolde
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U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

naar iets toegegaan wat op het info bord stond, en naar de boekwinkel voor het boekenweekgeschenk 1

Bibliotheek Gieten

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

Het Taalhuis 1

Theater, muziekschool (via folders en brochures in de bibliotheek) 1

Bibliotheek Annen

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

De gemeente Aa en Hunze Stichting Literatuurclubs Drenthe 1

Bibliotheek Borger

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

verder zoeken op internet 1

Bibliotheek Coevorden

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

Digisterker. 1

Taalpunt in week van alfabetisering    Vond ik erg leuk 1

Bibliotheek Sleen

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

't Leeuweriksveld Biologisch dynamisch land/tuinbouwbedrijf in Emmen 1

Bibliotheek de Wijk

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

Natuur, kunst boekrecensie. 1

Via adressen in boeken op websites, bijv voor bepaald gebied in buitenland of boor hobby 1

Bibliotheek Ruinerwold

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

Ik ben professioneel betrokken bij de Bieblocaties in Westerveld en Meppel en zodoende in aanraking gekomen met de partners in 

dezelfde huisvesting. 1

Bibliotheek Zuidwolde

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

Cursus boekbinden. 1

Bibliotheek Smilde

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?
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Aantal keer 

genoemd

Begeleiding van asielzoekers 1

culturele organisaties 1

Lezingen organiseren (CRAS); 1

Bibliotheek Beilen

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

een cursus website bouwen 1

IVN 1

Repair café. 1

Bibliotheek Peize

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

DAt weet ik niet meer zo precies, in ieder geval een keer iemand die les in spaans gaf. Dit was via een folder die bij jullie lag.  Én ik ben 

er in aanraking gekomen met literatuurclubs drenthe, waar ik lid van ben geworden om samen boeken te bespreken 1

W I N 1

Bibliotheek Roden

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

Gemeente voor vergoedingen en tweedehands kleding winkel. 1

Kunstexposities ( K 38 ) 1

taal organisatie 1

Taalhuis 1

Workshops volgen bij creatieve aanbieders, weet niet meer precies bij wie 1

Bibliotheek Eelde

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

culturele commissie vande gemeente Eelde 1

Schouwburg, theater 1

Vrijwilligerswerk, concert, museum 1

Bibliotheek Vries

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

Boekenleesclub 1

Bibliotheek Zuidlaren

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

Culturele Vereniging Zuidlaren; Drents Landschap, 1

de historische vereniging zit gehuisvest in hetzelfde pand, de vrijwilligersvacatures hangen in de bieb. 1

de tassenmaakster in het kunstgedeelte van de bieb in Zuidlaren 1
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Leesgroep 1

Volksununiversiteit zuidlaren 1

Bibliotheek Havelte

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

Theater 1

Bibliotheek Dwingeloo

U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?

Aantal keer 

genoemd

Taalpunt , ik ben nu taalvrijwilligster. 1

Bibliotheek Rolde

Aantal keer 

genoemd

De Bibliotheek is ook een ontmoeting plaats waar mensen met het zelfde doel op af komen, daarnaast een culturele waarde.
1

iedereen is er welkom en kan er terecht 1

Voor ieder toegankelijk 1

Bibliotheek Gieten

Aantal keer 

genoemd

 leesplezier, door het lezen in aanraking komen met andere culturen 1

Contacten met anderen,  informatie krijgen 1

Dat informatie voor iedereen betaalbaar en gemakkelijk te krijgen is Vooral voor de jeugd is de bieb van belang. 1

dat men kennis kan opdoen via boeken en niet alleen via internet, genoegen en plezier van een boek lezen 1

De bibliotheek staat op een eiland. Er komen vrijwel alleen maar mensen die van lezen houden. Een enkele keer wordt er een 

interessante workshop georganiseerd, waar dan mensen op af komen. Zoals de bibliotheek nu is ingericht, is de maatschappelijke 

waarde laag.
1

Een hele grote maatschappelijke waarde mbt persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting, informatievoorziening, inloop  en ontmoetingspunt, 

tijdschriftenaanbod en gezellig kopje thee.En nog veel meer! 1

Een laagdrempelige plek om informatie te halen in allerlei verschijningsvormen en een hele prettige plek voor kinderen om te lezen en 

te ontdekken 1

een openbare en goedkope informatiebron 1

heel belangrijk 1

Heel belangrijk 1

Het is belangrijk dat mensen kunnen lezen en schrijven. Daarom is de bibliotheek belangrijk. 1

Het is toch een soort ontmoetingsplek.  Je treft elkaar daar.  Ik heb vanmiddag een workshop kerstbal vilten gedaan met een paar 

andere vrouwen.  Je kletst toch even met elkaar. 1

Het kunnen verkrijgen van informatie op welk gebied dann ook. 1

Ik vind de bibliotheek zeer belangrijk om boeken en tijdschriften te kunnen lenen. Dit geldt zeker voor mensen die niet zo veel te 

besteden hebben. Verder kom ik vaak bekenden  tegen in de bibliotheek, waar ik een praatje mee maak. 1

Laagdrempelige manier voor het vinden van informatie en leesplezier. 1

Leesbevorderende functie,educatieve cursussen 1

Leesbevordering 1

Mensen mogelijkheid bieden tot kennis nemen van kunst en cultuur dmv het uitlenen van materiaal zoals boeken en films, en het 

aanbieden van activiteiten op cultureel gebied zoals lezingen, filmvoorstellingen en workshops. 1

Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?

Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?
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Multifunctionele functie voor de samenleving , ontmoetingsplaats voor ondersteuning aan mensen in sociaal opzicht, helpen met 

formulieren enz 1

Openbaar gebouw waar je steeds meer activiteiten ziet zoals nederlandse lessen etc. Het volgen van cursussen. Bijeenkomst een. Er 

is hier door een ruimer aanbod voor veel mensen. 1

Tjé, daar heb ik niet echt over nagedacht. Voor mij is de bieb de plek om boeken te lenen. Voor anderen heeft de bibliotheek misschien 

meer en andere waardes. 1

Toegankelijk voor n ieder 1

Toegankelijkheid, lage drempel. Je kunt er ook 'zomaar' binnenlopen om kranten/tijdschriften te lezen. Héél belangrijk om van jongs af 

aan kinderen mee te nemen naar de bieb en ze zo te leren dat lezen leuk en waardevol is. Bovendien áls er (thema-)activiteiten in de 

bieb zijn, leuk voor kinderen en volwassenen om mee te doen.
1

Zoals reeds gemeld zou de bibliotheek een ontmoeting plaats kunnen worden voor de groeiende groep " alleenstaande" dus een 

centrale functie kunnen vervullen, ter bestrijding van eenzaamheid. Tevens zou er een soort hulpdienst opgezet kunnen worden om de 

aanwezige ervaring onder de leden met elkaar te delen.
1

Bibliotheek Annen

Aantal keer 

genoemd

Dat je er terecht kunt voor allerlei informatie. 1

Delen van kennis 1

Het verrijken en vergroten van het leesplezier zodat we er voor zorgen dat leesproblemen en taalproblemen ontstaan.
1

Ik vind lezen erg belangrijk, dus ook om bij te dragen om de laaggeletterden op een hoger niveau te krijgen. Het vergroten van 

leesplezier voor kinderen. 1

Lezen is belangrijk. Vanaf jongs af aan stimuleren, niet alleen op school en niet alleen op de iPad. 1

Nieuwe dingen ontdekken via lezen van boeken. 1

ontmoetingen zijn vanzelfsprekend 1

Ontmoetingspunt en informatiepunt 1

Vinden van informatie. Gelukkig worden van de mogelijkheid om van alles te kunnen lezen. 1

Bibliotheek Gasselternijveen

Aantal keer 

genoemd

Fysiek punt om toegang tot materiaal, mensen e.d. te krijgen. 1

kennis en vaardigheden vergroten 1

Bibliotheek Borger

Aantal keer 

genoemd

Als het gezelliger ingericht zou worden, zou het maatschappelijk een voordeel zijn 1

Boeken lenen, tijdschriften doorbladeren. 1

Het is een ruimte voor iedereen, afhankelijk van hun eigen vragen. Iedereen kan er terecht en wordt dan rustig en vriendelijk geholpen
1

informatievoorziening sociale funktie 1

je kan er mensen van allerlei pluimage ontmoeten 1

lezen van boeken en naslagwerken. 1

Lezen voor iedereen beschikbaar is (laagdrempelig) 1

Ontmoetingsplek Als hulp bij de ontwikkeling van mensen 1
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Bibliotheek Nieuw-Buinen

Aantal keer 

genoemd

Om te kunnen lezen en informatie te kunnen opzoeken. Gebruik maken van internet. 1

Bibliotheek Odoorn

Aantal keer 

genoemd

Als het nodig is kun je er allerlei informatieve lectuur lenen. 1

Heel belangrijk!  Stimuleren  lezen voor jong en ouder ; activiteit ( voorlezen/knutselen/thema voor de jeugd) Ook voor informatie voor 

wie het nodig heeft. De drempel naar de bieb is lager dan naar een instantie of gemeentehuis. ontmoeten aan de koffie tafel voor wie 

daar behoefte aan heeft Vooral blijven stimuleren op scholen/gezinnen/organisaties 1

Informatiebron en contactpunt.. 1

Kennis vergroten. Je kunnen ontwikkelen in taal en andere vaardigheden. Kinderen stimuleren om te lezen en veel keuzes in genres. 

Je kunnen ontspannen met een mooi verhaal. 1

Makkelijk toegang tot informatie. 1

Ontmoeting, ontwikkeling. 1

Voor kinderen is het lezen, lezen, plezier in lezen. Jong geleerd is oud gedaan. je blijft lezen, je ontwikkelen. 1

Bibliotheek Valthermond

Aantal keer 

genoemd

dat kinderen gaan lezen is heel belangrijk 1

Dat mn op het platte land de mogelijkheid is om boeken telenen en indien je wilt gesprekken aan teknopen 1

mogelijkheid tot kennisnemen en stimuleren van lezen en taalbeheersing voor alle leetijden 1

Voor mij niet 1

Bibliotheek Coevorden

Aantal keer 

genoemd

‘Samenkomen punt’ voor de maatschappij. Jammer dat de scholen en de gemeente veel minder betrokken zijn dan in mijn vorige 

woonplaats. 1

aanbieden van voor mij interessante boeken 1

Belangrijk dar iedereen boeken kan lenen en lezen 1

Belangrijk voor kinderen dat ze gaan lezen en ouderen die aan de leestafel gaan zitten 1

Boek kunnen lenen 1

Dat je er mensen ontmoet en je kennis kunt vergroten 1

Dat je in de bieb terecht kan voor veel sociale doeleinden en er zijn altijd mensen die je op veel vlakken verder kan helpen, en zeker 

voor alleen staande  is het daar een goed ontmoetingsplaats 1

Een plek waar iedereen welkom is 1

Er is voor iedereen wel een boek waar je interesse voor is. Ook zal de bibliotheek voor sommige mensen een ontmoeting plek zijn.
1

Het lenen van de boeken. Ontmoeten van andere mensen. 1

Ik kan me voorstellen dat voor veel mensen de bieb een ontmoetingsplaats is. 1

Laagdrempelige voorziening voor iedereen. 1
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meer lezingen zoals bij taalpunt   en andere lezing meer aandacht geven zodat meer mensen komen 1

Tegen geringe kosten boeken lenen Ontmoetingspunt voor eenzamen 1

Toegang tot boeken voor minder bedeelden. 1

Toegankelijk voor iedereen. Laagdrempelig. Veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld laaggeleteerden 1

Toegankelijkheid tot boeken en literatuur. 1

verbinden 1

Voor eenzame mensen zal de bibliotheek een maatschappelijke waarde hebben. Ik ben niet eenzaam, heb een drukke baan, dus 

maak geen gebruik van sociale netwerk via de biep. 1

Bibliotheek Dalen

Aantal keer 

genoemd

laten lezen, studiemogelijkheden, wegwijs worden in veel te ingewikkelde overheids zaken, soort dorpshuis functie etc.
1

Verbeteren van de leesvaardigheid. Plaats waar maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden. 1

Vind het belangrijk dat Mensen blijven lezen. 1

Bibliotheek Oosterhesselen

Aantal keer 

genoemd

De bieb. geeft informatie op allerlei gebied, men kan lezen zoveel men wil, en ontmoet andere lezers. 1

INFORMATIE, ONTSPANNING, ALGEMENE ONTWIKKELING 1

Lezen en boeken vinden 1

Lezen in het algemeen 1

Lezen is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van mensen. Door het aanbieden van boeken van diverse genres helpt de 

bibliotheek de algemene ontwikkeling te stimuleren. 1

Mensen komen hun deur uit 1

Bibliotheek Schoonoord

Aantal keer 

genoemd

dat mensen lezen 1

Toegankelijke informatie 1

voor eenzame mensen kan het een goede afleiding zijn 1

Bibliotheek Sleen

Aantal keer 

genoemd

Dat iederéén er kan komen om te lezen, computer te gebruiken, info te vergaren etc.  Dat er iets georganiseerd kan worden in de 

bibliotheek. 1

Dat ik toegang heb tot heel veel publicaties en dus heel veel informatie. Dat zou zonder bibliotheek onbereikbaar zijn of niet te betalen.
1

Dat je blijft lezen omdat lezen heel erg belangrijk is in je leven. 1

Dat lezen voor iedereen bereik baar is. 1
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De maatschappelijke waarde vind ik erg groot! Ik vind dat iedereen in de gelegenheid moet zijn om fysiek een bibliotheek te bezoeken.  

Voor het lenen van boeken en films, toegankelijk voor iedereen. (Laagdrempelig.) Even binnenlopen en mensen ontmoeten. Verder 

vind ik leesbevordering van groot maatschappelijk belang, het contact met scholen, leesbevordering in het algemeen, literatuurclubs, 

laaggeletterdheid voorkomen. Ook de bron van informatie, via boeken, internet en workshops vind ik belangrijk.
1

Heel goed voor mensen die daar behoefte aan hebben. 1

Het aanbieden van een breed assortiment boeken voor een betaalbaar bedrag, zodat iedereen hun kennis kan vergroten en/of kan 

ontspannen door het lenen van een boek. 1

Het kabn een ontmoetingsplek zijn voor mensen. Voor mij geldt dat minder. Ik kom boeken, dvd's halen en maak hoogstens een 

praatje aan de balie, en ga dan weer. 1

ik denk dat het zeker maatschappelijke waarde heeft, maar voor mijzelf is dat niet nodig 1

Via boeken over andere culturen en mensen lezen en leren kennen. 1

Zie mijn antwoord aan het begin van de vragenlijst 1

Bibliotheek de Wijk

Aantal keer 

genoemd

Beschikbaar zijn van kennis voor alle lagen van de bevolking, veel (voor)leesmateriaal voor kinderen, ontmoetingsplek voor mensen
1

Bron van leesgenot en informatie 1

De bibliotheek moet een plek voor iedereen zijn, jong of oud, en voor elke achtergrond 1

Goed voor sociaal en culturele informatie op allerlei gebied.  Maatschappelijk belangrijk voor plaatselijke ontmoetingen enz.
1

Informatie voorziening.  Leesbevordering. 1

Ontmoetingspunt ineen dorp 1

Toegang tot heel veel kennis. Hoort wel in directe omgeving beschikbaar te zijn. Mijn kinderen zijn wel de grootste oorzaak van deze 

mening 1

voor De kinderen is het allerbelangrijks dat er een bieb is en ook voor ouderen mensen 1

Voor een gering bedrag kennis kunnen nemen van veel zaken via het geschreven woord; bevordering leesvaardigheid; leesgenot; 

verruiming inzichten 1

Bibliotheek Ruinen

Aantal keer 

genoemd

Binnen kunnen lopen en neuzen tussen de boeken. 1

Dat de bieb in het dorp blijft 1

dat je op elk gebied boeken kunt lenen!! 1

Een veelheid aan boeken met diverse onderwerpen bij elkaar. 1

Lezen stimuleren 1

Makkelijk boeken lezen. 1

Meerwaarde vanwege boeken, contacten 1

Ontmoetingsplek voor mensen die de bibliotheek bezoeken en deelnemen cursussen. 1

Plek om anderen te ontmoeten. 1

Vooral door kennis in boeken en ook voor leesplezier. Het verrijkt je en ook anderen. En samen ben je de maatschappij.
1

Weer zo'n lastige vraag... 1

Bibliotheek Ruinerwold
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Aantal keer 

genoemd

Belangrijk. Men kan nu een boek,cd e5c. Opvragen bij de bieb. 1

Ik gebruik de bibliotheek nu (nog) niet als ontmoetingsplek, maar vind het wel heel zinvol dat het die functie ook heeft.
1

Ondersteunen geletterdheid, verbinding met maatschappij, culturele evenementen organiseren, partnerschap andere maatschappelijke 

voorzieningen 1

Plek om anderen te ontmoeten 1

Bibliotheek Zuidwolde

Aantal keer 

genoemd

Centraal punt waar je voor heel veel informatie en/of leesplezier terecht kunt. 1

De bibliotheek heeft grote waarde voor de samenleving, door lid te zijn kan iedereen veel lezen en dat is belangrijk 1

Het kan een sociale plaats zijn, informatief 1

Je kan hier over allerlei onderwerpen informatie vinden. Sommige mensen lezen hier de krant. 1

Kennis nemen van andere bronnen dan via digitale wegen. Zelf meningen kunnen vormen. Rustmoment. Terug kunnen trekken uit de 

hectische maatschappij. Het heeft voor mij een grote maatschappelijke waarde. 1

Laagdrempelig voor velen. 1

stimuleren van lezen, meer kennis van (andere) culturen, ontmoeting van anderen, informatie over maatschappelijke onderwerpen, 

zinvolle vrije tijds besteding, 1

Toegang tot cultuur en informatie voor iedereen. Abonnementsprijs zou naar inkomen moeten gaan, zodat ook de laagste inkomens 

zorgeloos van de diensten gebruik kunnen maken. 1

Verspilling tegengaan. Ik kocht vaak haakboeken voor maar 1 patroon of kookboeken en dan gebruik je maar een paar recepten. Nu 

kunnen er meerdere mensen gebruik van maken.  Ik vind het verder leuk om eens een boek te kunnen lezen van een schrijver die ik 

nog niet ken. Dan is het een kleinere gok op een duur boek.
1

Bibliotheek Smilde

Aantal keer 

genoemd

belangrijk 1

Boeken kunnen lenen op allerlei gebied mensen ontmoeten en mee in gesprek komen 1

Dat je goedkoop boeken kunt lezen voor vrije tijd, maar ook voor studie/school. Dat je in de bibliotheek ook op de computer kunt, mocht 

je deze thuis niet hebben. 1

De dingen die georganiseerd worden kunnen heel waardevol zijn voor mensen die geen groot sociaal netwerk om zich heen hebben 

denk ik. 1

De mogelijkheid voor iedereen om onafhankelijke informatie te vinden 1

het bevorderen van een bredere kijk op de samenleving 1

Het lezen 1

Ik hoor in de bieb  vaak iemand oefenen met lezen met een vrijwilliger. Ik vraag me af of men daar veel van leert! Mijn 

onderwijservaring speelt hierbij mee. 1

Informatiebron.  Gastvrij en toegankelijk voor iedereen! 1

Toegangspoort voor ontwikkeling, cultuur en literatuur. 1

Bibliotheek Beilen
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Aantal keer 

genoemd

Belangrijk . Het ongedwongen onder mensen zijn. 1

beschikbaar stellen van informatie op een zeer goedkope manier met een brede samenstelling 1

Bron van kennis en cultuur. Plaats om mensen te ontmoeten. Leesbevordering / ontwikkeling vooral van kinderen. Grote waarde.
1

Dat iedereen een boek kan lezen 1

dat mensen op een betaalbare manier in aanraking kunnen komen met boeken, zowel ter ontspanning als informatie; dat mensen er 

gebruik kunnen maken van de computer. ook de speel-o-theek vind ik van belang 1

De sociale contacten gaan erg gemakkelijk 1

Er wordt kennis verzameld en die wordt toegankelijk gemaakt, in de vorm van boeken en cursussen. En mensen ontmoeten elkaar in 

de bibliotheek. 1

ik ga zelf nooit iets lezen in de bibliotheek, maar kan me voorstellen dat het voor sommige mensen heel gezellig en leuk is om dat wel 

te doen.  het uitwisselen van boekervaringen. 1

Is voor iedereen toegankelijk. Voor kinderen belangrijk om te leren lezen en te ontdekken. Voor nieuwe Nederlanders is het belangrijk 

dat ze de taal leren lezen en begrijpen. 1

Kinderen de liefde voor boeken leren. Iedereen de kans geven om te lezen of contact te zoeken. Internettoegang, cursussen.
1

Men kan boeken, tijdschriften lenen.  Er is een ontmoetingsplek om te lezen (o.a. de krant) en de computer te gebruiken.
1

Ontmoetingsplek voor mensen die alleen zijn. 1

Ontwikkelingsplek, veel aanbod boeken en andere materialen, allerlei informatie, ontmoetingsplaats. 1

Persoonlijk vind ik dat nog steeds dat je voor weinig geld (gratis voor kinderen) boeken kan lezen. 1

sociale contacten ook goed voor mijn kleinkinderen, die neem ik geregeld mee en ze vinden het ook leuk om een boek uit te zoeken
1

Bibliotheek Westerbork

Aantal keer 

genoemd

Het kunnen lezen op een voordelige manier en als ik naar onze bibliotheek kijk zie ik niet zoveel maatschappelijke waarde. Maar dat 

kan ook aan mij liggen...... 1

Ik ben nu met pensioen, voor mij is het gewoon bekenden tegenkomen, meestal bij toeval en literatuur of leesvoer halen. Voor meer 

mensen is de bibliotheek van meer waarde, voor werk, voor school etc. Ik ben nu in de 70 en heb vroeger zeker via de bibliotheek 

dingen opgezocht en uitgezocht. Tegenwoordig is internet daar voor een handiger item. Wel blijft de persoonlijke ontmoeting voor mij 

belangrijk.

1

Voor als je wilt je contacten kunt leggen via de bibliotheek 1

Voor de jeugd. Belangrijk dat zij ook gaan en blijven lezen! 1

Bibliotheek Norg

Aantal keer 

genoemd

da  mensen kunnen  en blijven  lezen 1

Dat er op diverse gebieden geleend kan worden, dus niet alleen boeken maar ook tijdschriften en dvd’s. Mooi dat dat binnen ieders 

bereik ligt. 1

Dat het lezen gestimuleerd wordt! 1

Dat je jezelf kunt verrijken met kennis op allerlei gebieden! 1

Iedereen kan er gebruik van maken, vaak voorlichtingsbijeenkomsten . 1

Lezen van boeken 1

Lezen van boeken voor weinig geld. Geen overvolle boekenkast. 1

ontwikkeling en ontmoeting 1

Voor mij persoonlijk geen maatschappelijke waarde. Gebruik de bibliotheek alleen voor informatieve boeken 1
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Vooral voor de bevordering van het lezen. En een plek om info tot je te nemen. Lenen is ook veel beter dan bezitten.
1

zodat mensen boeken en andere informatie kunnen vinden en gebruik kunnen maken van de computer 1

Bibliotheek Peize

Aantal keer 

genoemd

Een bibliotheek moet wat mij betreft een basisvoorziening  zijn waar iedereen terecht kan, of je nu weinig of veel geld hebt. Het eerste 

doel moet zijn dat mensen er boeken kunnen lenen, het liefst GRATIS, zoals in andere landen (Zweden, Engeland). Rondom die 

boeken-uitleen kun je er nog allerlei andere dingen bij bedenken die ermee te maken hebben (schrijvers uitnodigen voor ontmoetingen 

e.d.)

1

Het is neutraal terrein waar je wat kunt opsteken en mensen kunt ontmoeten. Het is vooral voor mensen met een kleine beurs 

belangrijk. 1

Het samen komen van mensen vind ik heel belangrijk. 1

Sociale contacten, betaalbaar, cursussen etc 1

Vanzelfsprekende waarde in de samenleving. Mag niet verloren gaan! 1

Bibliotheek Roden

Aantal keer 

genoemd

Al maak ik zelf hier niet zoveel gebruik van maar ik denk dat de bibliotheek een belangrijke rol kan spelen in het elkaar ontmoeten van 

mensen. Verder kan de bibliotheek een hulp bieden voor mensen die zich willen ontwikkelen op gebied van lezen en 

computervaardigheden. Ook vind ik dat de bibliotheek belangrijk is voor het stimuleren van kinderen en kleinkinderen op het gebied 

van boeken lezen.

1

Belangrijk, omdat je tastbaar informatie en leesplezier kan opdoen. 1

Bieden van informatie over allerlei al dan niet maatschappelijke zaken. 1

Boeken zijn belangrijk en de toegang daartoe moet zo gemakkelijk mogelijk blijven. De leesvaardigheid en geestelijke ontwikkeling van 

mensen is van belang voor hun gevoel van onafhankelijkheid en hun zelfrespect. 1

Cultuur en ontmoetingen met mensen uit de buurt. 1

dat denk ik wel maar weet niet hoe ik dat moet omschrijven 1

Dat iedereen er terecht kan ook als je weinig geld hebt 1

Dat ik boeken kan lenen die me interesseren en dat ik in contact kan komen met andere mensen. 1

Het is een plek waar iedereen naar toe kan gaan voor het halen van informatie en lenen van boeken. Verder is het ontmoetingsplaats. 

Een bibliotheek is een vorm van beschaving. Het bestaat al eeuwen. Een bibliotheek hoort er gewoon bij. 1

Ik vind de bibliotheek vooral van waarde om kinderen te leren lezen endaardoor het belang van algemene ontwikkeling te ondervinden
1

ik vind het goed dat de bibliotheek open staat voor een maatschappelijke rol richting bijv. ouderen, statushouders/asielzoekers, 

kinderen, laaggeletterdheid etc. lage drempel om boeken en tijdschriften + de kranten te lezen. ontmoeting, ruimte om even te zitten.  

contact met scholen zodat kinderen via school bibliotheekboeken kunnen lenen, voorlezen stimuleren. 1

ik vind het goed dat er in de bibliotheek sociale bijeenkomsten zijn. van grote waarde voor mensen die niet meer in het arbeidsleven 

staan. Voor mijzelf: ik zit nog volop in het arbeidsproces en heb geen extra ruimte voor deze dingen, maar ik hoop later wel. 1

Ik woon niet in de buurt van de bieb. Afstand 18 km. Geen bekenden en ook de andere zaken zoek ik daar niet. Ik zou wel kunnen 

helpen (heb ik gehoord op intermediairdag van de belastingdienst) met invullen van inkomstenbelastingaangifte. Ik wist niet dat de bieb 

daar ook bij betrokken is. Bij de volgende vragen betreffende belasting en digid zou ik zelf doen en niet doorverwijzen naar de bieb. 

Goede antwoord staat er voor mij vaak niet bij.
1

Informatie voorziening, vraagbaak en ondersteuning waar mensen gehoefte aan.kunnen hebben 1

Informatie. Centrum 1
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kennis via boeken, kranten en tijdschriften. 1

Kom alleen in de bibliotheek om boeken te lenen 1

Kostenbesparing en duurzaamheid. Toegankelijk maken van literatuur en informatie ook digitaal 1

lees waarde 1

Mensen leren meer/ beter te lezen.  Informatie verschaffen 1

Mogelijkheid kennis op te doen contacten laagdrempelig boeken kunnen lezen 1

Ontmoeting - cursus - ontwikkeling - bezuiniging op aankoop van boeken- ondersteuning bij opvoeden door bepaalde boeken
1

ontmoetingsplek, informatiebron, goedkoop kunnen lezen 1

Ontsluiten van boeken 1

Steeds meer de enige fysieke plek die overblijft voor laagdrempelige informatie en hulp (naast het uitlenen van materialen). Niet zozeer 

voor mij persoonlijk, maar wel voor de maatschappij: statushouders, ouderen, laaggeletterden etc. 1

toegang tot informatie in de ruimste zin van het woord. Het kan een trefpunt zijn voor ontmoetingen, maar voor mij hoeft dat niet. Het 

kan een werkplek zijn met computeraansluiting. 1

uitlenen van boeken 1

Volgen van cursus/ themaverdieping. Mogelijkheid om samen te komen. 1

Voor de samenleving een plek om boeken te lenen en daarmee je kennis te verruimen of je door het lezen in een andere 

wereld/cultuur te verplaatsen. De maatschappelijke waarde is dat de bibliotheek ook een ontmoetingsplek is voor met name oudere wat 

eenzamere mensen.
1

Bibliotheek Eelde

Aantal keer 

genoemd

* Ontmoetingsplek  *  Mogelijkheid om informatie op te zoeken, bij te blijven.  * Stimulans om te lezen, verdieping en     ontwikkeling
1

Dat boeken, en daarmee geestelijke verbreding voor iedereen beschikbaar en betaalbaar is. En de taal, spraakontwikkeling van 

kinderen vergroten. 1

Dat wij in ons dorp een bibliotheek hebben vind ik van grote maatschappelijke waarde en dus voor de samenleving een belangrijk 

voordeel de mogelijkheid te hebben om er gebruik van te maken. 1

De bibliotheek  kan veel meer van belang zijn of worden dan nu.Ik ben al bijna 80 jaar lid van eenbibliotheek.  Ik heb jaren in het 

bestuur van deze bibliotheek gezeten toen deze nog zelfstandig was. 1

De bibliotheek geeft iedereen de kans om te kunnen en te mogen lezen. Daarnaast vind ik dat lezen belangrijk is voor je persoonlijke 

ontwikkeling en het zorgt voor ontspanning. 1

Groot leesaanbod, met name voor de jeugd, zodat die leren lezen 1

Heel groot 1

Het is in mijn beleving de plek voor mensen met verschillende achtergrond, hoog en laag inkomen. Iedereen zou daar heen kunnen 

gaan om boeken te lenen en elkaar ontmoeten.  Een plek waar gestudeerd, gewerkt en geïnspireerd wordt. En een plek waar je terug 

kunt trekken van de drukke buitenwereld.
1

Hier kan men veel informatie vinden op allerlei terreinen. Men kan kennis maken met andere culturen, veel opdoen ove kunst, en 

allerlei andere terreinen. Door het volgen van cursussen, of lezingen kan men kennis maken met andere mensen. En natuurlijk ook het 

gewoon lenen van boeken, dvd's, of het bladeren in tijdschriften kan een mens verrijken. Een onmisbaar element in onze samenleving 

voor iedereen.

1

Laagdrempelig. Gevarieerd aanbod. Elk wat wils. 1

Mogelijkheid voor IEDEREEN om te lezen en info te vergaren Binding voor een dorp Kinderen vertrouwd maken met lezen en boeken
1

Ontmoetingsplek voor mensen die je anders nooit/weinig ziet of spreekt. 1

Ontwikkeling 1

Voor kinderen om lezen te stimuleren, Voor mensen met minder inkomen ook mogelijk om meer te lezen (zonder boeken te hoeven 

kopen) 1

Zoals genoemd in de eerste vraag van deze enquête, toegang tot informatie, liefat non-fake informatie, en literatuur, voor mensen die 

normaalgesproken geen toegang hebben vind ik heel belangrijk. 1

Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?
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Bibliotheek Vries

Aantal keer 

genoemd

Bevorderen van lezen en kennis 1

Gemakkelijke bereikbaarheid van boeken/ literatuur; bespaart aankopen. 1

Het is een algemeen bundelpunt van kennis en informatie 1

Lezen is heel belangrijk voor mensen. In de bibliotheek zijn boeken en zo literatuur en kennis voor iedereen toegankelijk.
1

Mensen die het niet zo breed hebben, kunnen van allerlei voorzieningen gebruik maken. 1

Ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden.  Je rijk lezen. 1

ontmoetingsplek, leerplek, ontspanplek 1

Ontspanning, leerzaam, en ook heel belangrijk: betaalbaar !! De bibliotheek mag nooit verdwijnen !! 1

Bibliotheek Zuidlaren

Aantal keer 

genoemd

algemene ontwikkeling , lezen, lezen ,lezen 1

Dat iedereen zijn kennis en vaardigheden en ontspanning kan vergroten tegen redelijke kosten. 1

Dat lezen voor iedereen toegankelijk is, andere mensen ontmoeten oa tegen eenzaamheid 1

dat men leest. 1

dat mensen blijven lezen en zich ontwikkelen en dat dat voor iedereen beschikbaar is 1

Het maakt lezen laagdrempelig. 1

Het maakt lezen/informatie opdoen/persoonlijke ontwikkeling voor iedereen toegankelijk. 1

het stimuleren van het lezen voor iedereen 1

Ik vind, als de bibliotheek cusrsussen aanbiedt aan anderstaligen of aan laagletteren, dat niet in de bibliotheek zal moeten 

plaatsvinden. Dat vind ik erg storend voor beide partijen. Een aparte ruimte is hier op zijn plaats. 1

Informatie toegankelijk maken 1

Ja. 1

kennis vergaren 1

leren lezen en blijven lezen voedt de geest, zorgt voor een bredere kennis en heeft dus zo maatschappelijke waarde
1

lezen toegankelijk houden voor iedereen; en het vervult een sociale behoefte voor m.n ouderen, die ik daar hun krant zie lezen en 

elkaar ontmoeten. 1

Mensen weer aan het lezen krijgen 1

Mogelijkheid om zonder veel kosten te genieten van allerlei genres boeken. 1

ontmoeten of toevallig 'n persoon  spreken 1

Toegankelijke instelling, laagdrempelig en voor een breed publiek, ontmoetingsplek, cultureel waardevol. Maatschappelijke waarde zit 

in het bieden van informatie en leesmateriaal, anders dan wat je vindt op bijv. social media. Echt een plek om fysiek naar toe te  

kunnen gaan en iets in je handen hebben. boek, tijdschrift, oid is voor mij van grote waarde. 1

Voor eenzame mensen is het een manier om in contact met anderen te komen en even uit huis te komen met een reden
1

voor veelzijdige info voor een ieder en als laagdrempelige ontmoetingsplaats. 1

Zeer toegankelijk; voor iedereen; zonder enig voordeel meer of minder als een ander. Iedereen is er gelijk 1

Zorgen dat mensen gaan of blijven lezen en xich dus ontwikkelen 1

Bibliotheek Havelte

Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?

Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?

Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?
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Aantal keer 

genoemd

Als veelzijdig educatief centrum met zeker ook een sociale functie. 1

boeken  secundair tijdschriften en muziek  tertiair halfopen verbinding met het dorpshuis 1

Boeken, kennis en informatie beschikbaar voor iedereen. 1

Dat zou in mijn gemeente wat mij betreft nog meer mogen. Nu m.i. activiteiten vooral gericht op mensen met (kleine) achterstand. Ik 

zou graag meer uitgedaagd willen worden door bijeenkomsten buiten "mijn context/comfortzone". 1

Door betrokkenheid leden de gelegenheid bieden om maatschappelijke zaken aan te slingeren en/of mede te beslissen. 

Ontmoetingsplek, niet alleen als uitleenorganisatie, maar ook als centrum voor ontwikkeling en discussie. Intermediair tussen inwoners 

en deskundigen.
1

Grote waarde voor veel mensen en stimulans voor de kinderen om meer te lezen.  Zonder leen mogelijkheden zou er anders niet 

zoveel gelezen worden 1

Laagdrempelige manier om mee te doen aan activiteiten (lezingen bijwonen etc) en natuurlijk tegen lage kosten kunnen lezen en leren
1

Lage drempel,ontmoetingsplaats, voor weinig geld toegang tot heel veel boeken en tijdschriften, ruimte om te lezen of te studeren
1

Leesbevordering 1

Lezen en het opdoen van kennis is voor iedereen mogelijk een laag drempelig. Kinderen komen in contact met boeken en kunnen 

diverse soorten boeken lezen 1

lezen verrijkt je geest en ook minder draagkrachtigen hebben zo toegang tot boeken. 1

Op elk gebied informatie lezingen cursussen. Veel lezen voor weinig geld. Onmisbaar. 1

Stimuleert lezen 1

Uitbreiding van kennis, mbt onderwerpen waarvoor ik belangstelling koester. Maatschappelijk van groot belang ivm uitbreiding op vele 

gebieden waarvoor belangstelling . 1

Bibliotheek Vledder

Aantal keer 

genoemd

De publieke voorziening in cultuur, informatie enz., zonder commercieel doel, dus breed georienteerd. De bibl., ondersteunt de 

ontwikkeling en de autonomie van individuen, het kan de ontwikkeling naar burgerschap stimuleren. 1

groot 1

Misschien als ontmoetingsplek 1

Bibliotheek Diever

Aantal keer 

genoemd

Dat iedereen voor weinig geld toegang heeft tot "alle" boeken/tijdschriften enz. 1

Een doorgeefpunt van kennis 1

Een publieke ruimte waar kennis en informatie wordt gedeeld onder toezicht/begeleiding van deskundig personnel 1

Het voor iedereen toegangkelijk is, dus betaalbaar moet blijven 1

Kennis is onontbeerlijk en via de bieb is veel toegankelijk. De bieb biedt veel recreatiemogelijkheden voor weinig geld.
1

Voor ook kleinere portemonnee eerder mogelijk om te lezen. Erg belangrijk voor kinderen ivm leesvaardigheden 1

Bibliotheek Dwingeloo

Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?

Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?

Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?
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Aantal keer 

genoemd

Boeken lenen is voor mij de belangrijkste waarde. Voor de rest heb ik de bib. niet nodig. Anderen waarschijnlijk wel. Het voortbestaan 

vd bib. vind ik heel belangrijk, ook in maatschappelijk opzicht. 1

Dat mensen er voor weinig geld/gratis  informatie en ontspanning kunnen vinden , en zo in contact komen met datgene waar ze anders 

geen mogelijkheid voor hebben , zoals algemene ontwikkeling , genuanceerd denken . 1

Ik denk dat een grote bibliotheek in een grote stad wel degelijk maatschappelijke waarde heeft. Echter in een dorp, waar ik woon, kom 

je geen kip tegen bij de bieb alleen een automaat waar je je boeken kunt scannen. Dus op deze plek heeft het voor mij geen enkele 

maatschappelijke waarde. Tenzij ik het bejaardencentrum in wandel want daar is onze bieb onder gebracht. 1

Kennis doorgeven aan jongeren en mensen uit een andere samenleving en het stimuleren van lezen ipv steeds achter de 

computer/laptop te zitten. 1

Lage drempel. Je stapt er makkelijk naar binnen. Niemand die je lastig valt. Je kunt wat gaan uitzoeken, gaan lezen. enz. Als je wat wilt 

weten kun je het vragen en dan wordt je altijd bijzonder prettig geholpen. 1

ontmoetingsplek, delen van info 1

Bibliotheek Rolde

Aantal keer 

genoemd

De Bibliotheek is laagdrempelig voor publiek en kunnen de medewerkers adviezen geven aan het publiek ook over diensten of 

activiteiten 1

Juist leren ontwikkelen door te lezen 1

Ontmoetingsplek om met elkaar van gedachten te wisselen over een actueel onderwerp. Plaatselijk of maatschappelijk.
1

Bibliotheek Gieten

Aantal keer 

genoemd

computer cursus 1

Computerles soms durven mensen niet, omdat ze bang zijn dat ze iets verkeerd doen. Ze moeten vertrouwen krijgen.
1

Cursus bij de bieb 1

De mogelijkheden van het lenen van muziek, kranten, tijdschriften, reisgidsen en kinderboeken. Verder weten men zelf wel wat men wil 

lezen. 1

digi cursus 1

Het taalhuis en de computervrijwilligers 1

Het Taalhuis heeft een 'spreekuur' in de bibliotheek. Taalhuis helpt om laaggeletterdheid terug te dringen. 1

Iemand die kennis wil opdoen over Digid, omgaan met een pc, een fotocursus, omgaan met een smartphone of tablet  e.d.  moet 

afwachten of er een cursus wordt aangeboden. De bibliotheek heeft zeker mensen die adequate hulp kunnen bieden. Maar als je maar 

een of twee keer per jaar bv. de cursus Digid aanbiedt, werkt dat niet. Mensen willen tegenwoordig direct hulp en niet een maand of 

wat moeten wachten op een  cursus.

1

Ik weet niet of de bibliotheek mijn buurman/buurvrouw zou kunnen helpen 1

Laaggeletterdheid en computercursussen 1

Ligt aan de situatie 1

Naar de cursus klik en tik. 1

Naar de door de bibliotheek aangeboden cursussen 1

Naar het Taalhuis en het digitale spreekuur. 1

Omgaan met de digitale wereld. 1

op woensdag altijd info over  computers e.d. 1

Specifieke diensten zijn  computerhulp en beter te leren lezen. 1

Taalcursus, computercursussen 1

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?
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Taalhuis 1

Bibliotheek Annen

Aantal keer 

genoemd

Computercursus 1

Cursus computer, leren zoeken in de database. 1

Cursus klik en tik of digisterker 1

Het Taalhuis van de gemeente 1

Ik zou deze mensen naar het Taalhuis verwijzen, eventueel kan ik ze zelf ook helpen. 1

leren omgaan met de pc, tablet enz leren lezen 1

uitleg van de computer (klik en tik), boeken lezen, info op de computer opzoeken 1

voor de algemene informatie zou ik dat doen zodat de bieb kan zorgen voor de verdere verwijzing. 1

Bibliotheek Borger

Aantal keer 

genoemd

bochures inzien etc. 1

ik zou het lezen en computer hulp adviseren 1

Klik en Tik, DiGiD, Taalhuis (was er, zou weer opgestart moeten worden) 1

Nee 1

Op het gebied van de iPad,laptop/computer 1

so wie so gaan lezen en desnoods plaatjes kijken in de vele boeken die er zijn! maaar een specifieke dienst weet ik niet.
1

Bibliotheek Nieuw-Buinen

Aantal keer 

genoemd

Nee niet iets specifieks. 1

Bibliotheek Odoorn

Aantal keer 

genoemd

Contact en stimuleren om de taal te leren of kinderen laten kennismaken met lezen/voorlezen/spelmiddag ook de expo of een avond 

kan nuttig maar vooral ook gezellig zijn 1

Cursus over gebruik computer 1

Cursusaanbod 1

Er worden geregeld cursussen gegeven die van toepassing zouden kunnen zijn. 1

Er worden informatiedagen gegeven over computers 1

Laaggeletterdheid. 1

Leren omgaan met computers. Maar ook lezingen die interssant zijn. 1

Bibliotheek Valthermond

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?
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Aantal keer 

genoemd

leesplan 1

Naar een medewerker sturen 1

Bibliotheek Coevorden

Aantal keer 

genoemd

"Taalpunt" (o.i.d) 1

allereerst zou ik hem/haar doorverwijzen naar een medewerker, die kan doorverwijzen naar de juiste persoon 1

Belasting spreekuur. Computer cursussen. Taalpunt. Eigenlijk zijn er zoveel aktiviteiten dat het soms wat onoverzichtelijk kan worden.
1

Computer of tablet vaardigheden of laaggeletterd zijn 1

Dit heb ik reeds gedaan voor iemand, maar dan wel voor bieb in andere regio 1

Hulp bij pc 1

Ik denk dat met behulp van een medewerker de juiste stof kan worden aangeboden. 1

Mensen die problemen hebben lezen en schrijven 1

Ondersteuning bij pc, internet enz 1

Volgens mij verzorgt de biep computercurssussen. Ik zou deze persoon bij de biep laten informeren. 1

werken met computers en de cursussen online via de bibliotheek. 1

Bibliotheek Dalen

Aantal keer 

genoemd

Omgaan met de computer , of beter leren lezen en schrijven 1

Bibliotheek Oosterhesselen

Aantal keer 

genoemd

De bieb biedt regelmatig diverse cursussen aan 1

Lezen, cursusen omgaan met computer/internet e.d., lezingen 1

Bibliotheek Schoonoord

Aantal keer 

genoemd

weet via mijn werk dat er door de bieb doorverwezen kan worden naar laaggelettertheid 1

Bibliotheek Sleen

Aantal keer 

genoemd

Computercursussen 1

De bibliotheek is het culturele, wetenschappelijke, eventueel maatschappelijke meest laagdrempelige ontmoetingspunt in stad of dorp. 

Besef dat, bewaak dat en bouw het uit. 1

hulp bij het werken op pc of tablet 1

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

Hoofddorp, maart 2019
Probiblio - BiebPanel

Maatschappelijke waarde



iemand die op zoek is naar een literatuurclub 1

Ik heb pas iemand doorgestuurd voor een computercursus. 1

leuke avond met  bekende schrijvers 1

Nee. 1

via de bieb een cursus doen 1

Voor wie wil tekenen of schilderen, zou ik zeker aanbevelen. 1

Bibliotheek de Wijk

Aantal keer 

genoemd

hulp met de computer 1

leren van de Nederlandse taal 1

Mensen die hulp willen hebben bij taal of rekenen, maar ook om kennis te krijgen van internet, mail enz. 1

ontspanning vinden in lezen, ook dmv tijdschriften als het niet een echte lezer is 1

Taalpunt. Hulp bij bepaalde acties met overheid. 1

Volgens mij geven ze cursussen 1

Zie voorgaande vragen. 1

Bibliotheek Ruinen

Aantal keer 

genoemd

computercursus 1

Contact ochtenden, met pc om leren gaan. 1

cursussen 1

De bieb faciliteert laaggeletterdheid en heeft hiervoor vrijwilligers opgeleid. 1

Helpen leren lezen of informatie bieden hoe en waar dat te doen 1

Taalcursus, computercursus 1

Bibliotheek Ruinerwold

Aantal keer 

genoemd

Cursus 1

Is nog niet voorgekomen, dat het aan de orde was. 1

Bibliotheek Zuidwolde

Aantal keer 

genoemd

De vraag werd toch hypothetisch gesteld ? 1

Er zijn cursussen voor computergebruik 1

lezen, informatie 1

Naar een betaalde medewerker die op de hoogte is van de verschillende mogelijkheden 1

nee 1

nee, gewoon informeren naar de mogelijkheden 1

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?
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Bibliotheek Smilde

Aantal keer 

genoemd

Breicafe, computercursussen en cursussen voor laaggeletterdheid 1

Een van de aangeboden cursussen/workshops 1

Ik weet dat de bibliotheek af en toe cursussen geeft omgaan met computer, tablet. 1

luisterbib 1

samen lezen; begeleiding met taal 1

Taalhuis, klik&tik cursus, werken-met-de-e-overheid, digitaal café. 1

Taalles voor asielzoekers.  Breicafe .  Voorleesuurtje voor je (klein)kinderen. 1

Zie antwoorden hiervoor. 1

Bibliotheek Beilen

Aantal keer 

genoemd

Cursussen 1

cursussen en workshops 1

Een specifieke dienst van de bibliotheek ken ik niet direct, maar zeer waarschijnlijk kan de bibliotheek dit zelf handelen of doorverwijzen
1

Handwerboeken 1

Ik weet dat de bieb cursussen organiseert met betrekking tot de computer en ook de telefoon. 1

ik weet dat er bij de bibliotheek bijna altijd wel iemand zit die je daar bij kan helpen 1

in onze bibliotheek kunnen laaggeletterden geholpen worden bij het beter leren lezen; ik zou deze persoon doorverwijzen naar het 

taalhuis 1

Nee, geen specifieke activiteit. Het eerste wat in mij opkomt is lezen en werken met de computer 1

Tik en klik, computervaardigheden leren, evt. beter leren lezen, info opzoeken over verschillende onderwerpen . 1

Bibliotheek Westerbork

Aantal keer 

genoemd

Er zijn daar folders over laag geletterden en hulp indien nodig 1

Bibliotheek Norg

Aantal keer 

genoemd

Algemene  vaardigheid  met de computer Voor wat ingewikkelder zaken zijn er voldoende mogelijkheden zoals cursussen  ,seniorweb 

e.d 1

Boeken op e- reader zetten, reisinformatie, hobbyinformatie. 1

computercursus of spreekuur van.. 1

De computercursussen 1

Ik zou verwijzen naar de computercursussen die in de bibliotheek gegeven worden. 1

Naar boeken en informatie en stimulering over en van boeken. 1

nee 1

Seniorweb 1

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?
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Bibliotheek Peize

Aantal keer 

genoemd

computer cursus 1

Het taalhuis voor laaggeletterden. Computercursus. 1

Jullie vragen aan MIJ of ik iemand zou doorverwijzen die niet met de computer kan omgaan. Daarop zeg ik ja.  Dus dit is een 

overbodige vraag omdat ik hem al heb beantwoord!! 1

Bibliotheek Roden

Aantal keer 

genoemd

Computer beheer en belastingen en informatie zoeken 1

De cursus DigiD, deze is mijn vrouw heel goed bevallen en ze durft nu veel meer met de IPad te doen. 1

De cursus voor het ontwikkelen van computervaardigheden en de ondersteuning voor mensen die laag geletterd zijn.
1

Er is een zgn taalproject waarbij men zich richt op analfabetisme bij Nederlanders. 1

Het vinden van informatie (voornamelijk uit boeken) over veel onderwerpen. 1

Huis van total Computercursus 1

Hulp bij lezen/ uitzoeken van geschikte boeken 1

Ik neem aan dat men in de bibliotheek wel over de informatie beschikt om iemand verder door te verwijzen. 1

Ik weet dat bibliotheken trainingen digitale basisvaardigheden aanbieden. Samen met de taalhuizen geloof ik? 1

Ja de cursussen die gegeven worden 1

Laaggeletterd of buitenlander die Nederlands wil leren naar het Taalhuis. Iemand die beter met de computer wil leren omgaan naar de 

cursus Klik en Tik of de DigId cursus of eventuele andere computercursussen. 1

Volgens mij wordt er een cursus gegeven voor moeilijk lezende mensen 1

Wegwijs maken in de samenleving 1

Bibliotheek Eelde

Aantal keer 

genoemd

Computercursus, leegroep, taalhuis 1

Ja, ik heb wel eens gelezen dat er cursussen zijn voor ouderen op dit gebied. 1

wanneer iemand moeite heeft met lezen. 1

Weet ik niet, maar er zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar. Verder geen ervaring mee 1

Bibliotheek Vries

Aantal keer 

genoemd

Computervaardigheden. 1

de cursussen die de bieb aanbiedt 1

Informatie aanvragen 1

Bibliotheek Zuidlaren

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?
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Aantal keer 

genoemd

begeleiden in de Nederlandse taal. 1

boeken, literatuur , hobby, muziek, cultuur, etc 1

digisterker 1

Digitaal spreekuur 1

Helpen met het leren omgaan met de computer en het gebruik van de computer (onder meer in verband met digitale overheid). Ik ben  

wel van mening dat bibliotheken meer aan de weg dienen te timmeren in verband met het bovenstaande. 1

Het taalspreekuur en hulp bij de computer 1

ik zie wel vaker dat mensen daar Nederlandse les krijgen. 1

Ik zou voor haar/hem gaan vragen aan de bali wat de mogelijkheden zijn. 1

Lenen van boeken en tijdschriften 1

meestal moet je bij meerdere punten (door) vragen als je een vraag hebt. De bieb is een goed startpunt. Het is mooi als het ook het 

eindpunt is, maar dat hoeft niet perse, als iemand maar verder geholpen wordt. 1

Voor ondersteuning bij: (beter) leren lezen. (beter) leren omgaan met de tablet/pc, (beter) leren omgaan met maatschappelijke 

organisaties en de hiervoor benodigde handelingen. 1

wat betreft het lezen weet ik dat de bieb materiaal heeft en hulp kan bieden. M.b.t. digid zou ik niet zo gauw denken aan de bibliotheek, 

maar aan de buurvrouw/man vragen of hij lid is  van een club die hem daar bij kan helpen. Of via de gemeente (laten) verwijzen 1

Bibliotheek Havelte

Aantal keer 

genoemd

Cursussen. Lezingen. 1

De hiervoor aangegeven zijn voor mij belangrijkste redenen 1

Hulp bij gebruik Ipad 1

Inzicht in hoe de bibl. In  elkaar zit , de hulp die ik kan krijgen, uitleg over het systeem en wat ik zelf in de bibl. Zou kunnen doen, en er 

kan leren. 1

Nee, maar ik weet dat er in de bibliotheek mogelijkheden zijn om bij zulke problemen geholpen te worden. Welke precies weet ik echter 

niet, omdat ik er geen gebruik van maak. 1

Samen lezen met kinderen 1

Volgens mij zijn er cursusse 1

Zou juist naar andere instantie door verbinden of zelf uitleggen digi d Met lezen idem maar heeft bibliotheek misschien mogelijkheden
1

Bibliotheek Vledder

Aantal keer 

genoemd

De Noabuur activiteit 1

Bibliotheek Diever

Aantal keer 

genoemd

 Cursus werken met de computer, Taalpunt. 1

Cursussen 1

Ja ze hebben tijden,curcursen ,inloopochtenden waar men gebruik van kan maken 1

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?
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luisterboeken 1

Bibliotheek Dwingeloo

Aantal keer 

genoemd

Bv. de tik en klik cursussen 1

De workshops/cursussen die daar gegeven worden om om te leren gaan met internet. 1

Ik zou hem/haar adviseren om naar de bieb te gaan op het moment dat de bibliothecaresse zelf aanwezig is. 1

Bibliotheek Rolde

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

De Bibliotheek kan Thema bijeenkomsten organiseren waar het publiek behoefte aan heeft in de toekomst 1

informatie ophangen in dorpshuizen 1

Organiseren van dergelijke bijeenkomsten. Zie voorgaande vraag. 1

Bibliotheek Gieten

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

activiteit/cursus zowel overdag als 's avonds aanbieden 1

Af en toe inloop mogelijk voor vragen over opgroeien en opvoeden. 1

Een cultureel centrum worden waar mensen voor allerlei activiteiten naartoe komen. 1

Een gezelliger plek zijn/worden, á la buurthuis/buurt'café', waar mensen elkaar kunnen ontmoeten (zonder specifiek naar boeken op 

zoek te zijn). 1

Flexibel zijn in het cursusaanbod. Als iemand die naar een cursus vraagt moet direct een aanbod krijgen. Meer workshops aanbieden.
1

Het blijven geven van cursussen en workshops. Assortiment boeken is zeer ruim.  De bibliotheek is een aanwinst voor Gieten.
1

Het diverse cursusmateriaal digitaal en/of gedrukt beschikbaar maken voor eigenstudie. 1

Ik denk dat de bibliotheek heel goed bezig is met nieuwe ontwikkelingen. 1

Ik vind dat de bibliotheek al heel goed bezig is. 1

In ieder geval proberen een beetje met de tijd mee te kunnen gaan. Dit zal misschien niet voor alle generaties even makkelijk zijn.
1

Laagdrempelig in alle aspecten blijven 1

Lezingen. Schrijvers uitnodigen 1

Meegaan met de tijd, zoeken naar nieuwe ontwikkelingen, maar niet te ver afdwalen van de kerntaken: taal en leesbevordening
1

Misschien bij de naschoolse opvang, zodat kinderen kunnen lezen en nog wat kunnen leren. 1

misschien openingstijden verruimen 1

Ook in de ochtenden openstellen voor activiteiten voor verschillende doelgroepen. Los van elkaar maar ook samen; bijvoorbeeld 

ouderen en peuters. 1

Openstellen voor allerlei groeperingen om te vergaderen 1

Reeds aangegeven in eerdere vragen 1

Vanuit de bieb een litteratuurgroep opzetten,of een bepaalde hobby /reisgebied/schrijver centraal stellen 1

Bibliotheek Annen

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou 

doorverwijzen?
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Door zich te profileren als een kenniscentrum voor alles wat er maar speelt in het dorp: aanleg van glasvezel, de ambassadeurs 

hebben nu spreekuur in de bibliotheek; hulp bij het invullen van de belastingpapieren; opvang van mensen met een taalachterstand 

door iemand van Het Taalhuis; uitleg van de WMO door iemand van de gemeente; hulp bij computerproblemen: bv e-boek lenen voor 

een e-reader, algemene ondersteuning voor senioren op de pc; ontmoetingsplek voor nieuwe inwoners van het dorp en ze gelijk 

wegwijs maken in de bibliotheek (+ één jaar gratis lidmaatschap); voorlichting over wat er allemaal te doen is in het dorp op bv gebied 

van sport, toneel, muzieklessen enz.

1

Een leesproject organiseren voor voorlezen bij eenzame ouderen. 1

Goed met de tijd meegaan, maar ook er zijn voor alle doelgroepen. Het belangrijkste is natuurlijk dat er boeken blijven. Je ziet nu op 

scholen van het VO dat Lezen voor de Lijst een steeds grotere rol gaat spelen. Zorg dat ook die boeken in "huis" zijn. Zet niet alleen op 

de jongste kinderen en hun ouders in, maar wees ook een plek voor de pubers! 1

Meer aandacht aan geven, meer mensen binnenhalen. 1

Bibliotheek Gasselternijveen

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Blijven meegaan met de tijd en deuren open houden voor alle lagen van de maatschappij. 1

ook in kleine dorpen met bijv, een biebbus de mensen de mogelijkheid geven boeken e.d. te lenen 1

Bibliotheek Borger

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Boeken anders (socialer) rangschikken op de presentatietafels. Niet op elkaar leggen. Is een reden waarom ik tegenwoordig minder 

kom. 1

Het zou een verlengstuk van de Gemeente kunnen zijn. Een servicepunt voor alle mensen die niet middels internet op de hoogte zijn 

van ontwikkelingen binnen de gemeente. Tevens zou er een spreekuur gehouden moeten worden voor alle ouderen die problemen 

hebben met het aanvragen van toeslagen end. Een aparte ruimte in de Bieb, geen folderstandaard of affiche aan de wand, dat is voor 

die groep te weinig. Boekenaantal kan met de helft terug, investeer in het bekend maken van het reserveren van boeken, dit betekend 

dat er personeel voor vrijgemaakt moet worden in de Bieb om dit breed onder de aandacht te brengen én te helpen. Koffie en thee 

mogelijkheden doet mensen beslissen hun jas uit te trekken en te gaan zitten, nu is het in/uit met de jas aan. De Bieb is een heerlijke 

plek om te soezen, voor slechts een kleine groep mensen, wil je dat wijzigen dan zal je er letterlijk actie in moeten laten plaatsvinden. 

Weg met de rust, lezen doe je thuis!

1

Meegroeien in de ontwikkelingen in de maatschappij en zorg dragen dat iedereen mee komt 1

Misschien nog meer cursussen of specivieke sprekers? 1

Ontmoetingsplaats 1

Bibliotheek Nieuw-Buinen

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Geen idee 1

Bibliotheek Odoorn

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Kleinschalige lezingen over onderwerpen die in de buurt van belang zijn, naast zorgen dat iedereen de Nerderlandse taal machtig 

wordt in woord en geschrift. Laaggeletterdheid moet absoluut verdwijnen anno 2018. Ik gun echt iedereen de mogelijkheid om te 

kunnen lezen en te genieten van kennis vergaren en je woordenschat uit te breiden 1

Nog meer mogelijkheden op gebied van lezingen over maatschappelijke ontwikkelingen. 1
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Vooral toegankelijk blijven voor ieder. jeugd blijven stimuleren met spel/voorleesmiddagen. aandacht voor een gezellige avond/middag. 

denk ook aan de ouderen- middag met spreker en niet altijd in de avonduren . cursus blijven aanbieden vooral laagdrempelig blijven 

promoten van de bieb met de verschillende acties en misschien ook meer naar buiten treden. posters in het dorp- uitleg op een 

vereninging...

1

Bibliotheek Valthermond

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Ook de bieb. moet iets van  zich laten zien  en niet alleen via de computer o.a. de cursussen 1

prijs lidmaatschap niet meer verhogen 1

Ruimere openingstijden en meer aanbod aangezien bijna elk jaar de bib beknot wordt en als je hierover begint is het antwoord een 

grotere bib is daar en dat is dan ruim 10 km verder op of verder daar ga je dus niet snel ff heen 1

Bibliotheek Coevorden

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Betere marketing, lobbyen bij gemeentes en provincie. Als je de jaarverslagen leest dan is de tendens meer doen voor minder geld. 

Dat gaat niet samen. 1

Doen al genoeg 1

Iets van cursussen of gastlezingen 1

Ik weet niet echt of dat een toegevoegde waarde is van de bieb, ik weet niet eens dat je voor digid naar de bieb kan bijv (als dat al kan 

bij ons),voor mij is dat ook niet logisch.  Vroeger was het heel leuk, werden er allerlei activiteiten georganiseerd. Het zal hier wel niet uit 

kunnen, want de lezingen/cursussen zijn allemaal ver weg. Heel erg jammer 1

laten zien dat het laagdrempelig is. Dat hebben nog niet alle mensen door, denk ik 1

Lezen is belangrijk niet iedereen kan een boek kopen. Vandaar fijn dat je dat kunt lenen 1

meer boeken aanbieden. 1

Niet teveel automatiseren. 1

Prioriteiten (uitlenen materialen) handhaven, teveel zijstraten bewandelen voorkomen. 1

Vaker schrijvers uitnodigen. Lezingen geven over bv kunst. Lezingen geven over tentoonstellingen die in de buurt te zien zijn.
1

Verbreding van het assortiment in richting van (populair) wetenschappelijke lectuur. 1

Weet ik niet. Ik kom steeds minder bij de biep. Ik vind het een beetje een rommeltje worden en het wordt er steeds stiller. Voor sociale 

contacten hoef ik hier niet naar toe. Het ontslaan van medewerkers (waar je een praatje mee maakte), doet daar ook zeker geen goed 

aan. Ik zie telkens verschillende gezichten, het wordt er niet leuker op.
1

Bibliotheek Dalen

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Daadwerkelijk maatschappelijke activiteiten op dorpsniveau organiseren samen met Dorpsbelangen en Maatschappelijk Werk
1

Scholieren meer ruimte geven om daar te studeren, vooral als er thuis geen eigen plek voor hen is. 1

Bibliotheek Oosterhesselen

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

MOEILIJK TE ZEGGEN HEB HET IDEE DAT DE BIBLIOTHEEK OP TERMIJN HELEMAAL GAAT VERDWIJNEN JE KAN AL JE 

VRAGEN GOOGLEN EN BOEKEN LADEN  E-READER 1

Niet sluiten!!! 1
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Bibliotheek Schoonoord

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

open blijven 1

Bibliotheek Sleen

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

De cursorische en informatieve activiteiten van de bibliotheek uitbouwen en uitwisselen met andere bibliotheken. Voorbeelden: cursus 

info computergebruik, schildercursus, filosofiecursus, religieuze informatie, reisinformatie, hulp bij analfabetisme, voorlezen of vertellen 

voor kinderen. Forum organiseren waar ouderen en pubers elkaar kunnen vertellen over wat hun drijfveren en overwegingen zijn bij bv. 

koken, politieke keuzes, facebook/instagram gebruik ed., cursus muzieksoorten jazz/pop/klassiek/smartlap. enz enz. Belangrijk is 

echter gebruik te maken van de 'know-how' van de leden van de bibliotheek zelf. Zo ken ik in Sleen nogal wat mensen die zo in de bieb 

overdag of 's-avonds een cursus zouden kunnen verzorgen in de plaatselijke bibliotheek.

1

Ervoor zorgen dat de bibliotheek zichtbaar is, open, toegankelijk, aanwezig. Dat er een actieve, enthousiaste, ondernemende 

bibliothecaris is die zichtbaar is in de bibliotheek en in het dorp. iemand die een goede gesprekspartner is voor de maatschappelijke 

groepen die relevant zijn voor de samenwerking. En blijf dan zeker de bibliothecaris, degene die deskundig is op het gebied van lezen, 

cultuur, taalontwikkeling e.d. Samenwerking met scholen, ziekenhuizen en instellingen voor ouderen behouden / bevorderen.  Er is vast 

meer maar dat bedenk ik niet zo even in mijn eentje :-)

1

inderdaad een horeca gedeelte voor ontmoeting. 1

Meer bekendheid geven aan niet leden over alle mogenlijkheden in de bibliotheek. 1

meer cursussen 1

Meer cursussen over social media 1

Bibliotheek de Wijk

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Blijven bestaan en indien mogelijk in zoveel mogelijk plaatsen aanwezig zijn. 1

Goed zichtbaar blijven ! 1

Meer publiciteit geven aan wat ze allemaal doen. Er zijn wel info flyers, maar stuur leden een mail met de activiteiten voor de komende 

winter. 1

Misschien iets gaan doen met podcasts? 1

Samenwerking met museumkaart??? Cursussen leuk (helaas kunnen we vaak niet) oa programmeren voor kids - zou ook klassikaal 

gegeven kunnen worden? 1

voldoende nieuwe boeken om te uitlenen 1

Vooral niet, zoals in de Wijk gebeurd, minder boeken aanbieden! 1

Bibliotheek Ruinen

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

de openingstijden beter handteren 1

ik weet niet er zijn al zoveel instanties dat je er soms dol van wordt ! 1

Meer reclame maken en via allerlei kanalen doorgeven wat de bibliotheek kan betekenen. Misschien is een lokatie in het buurthuis ook 

beter dan in de school. 1

Ruimere openingstijden. De mogelijkheid om maatschappelijke waarde te hebben is nu wel heel gering. 1

Via gemeente of welzijnswerk duidelijker maken welke mogelijkheden de bibliotheek heeft op gebied van bijv. analfabetisme. 

Bibliotheek op een aantrekkelijkere plek huisvesten en ook de sfeer verbeteren (locatie Ruinen) 1

Zorgvuldig selecteren wat aangeschaft wordt en goed materiaal in de collectie behouden. 1
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Bibliotheek Ruinerwold

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Combinatie-activiteiten in de eigen ruimte aangaan, zoals deels ook al gebeurt met vrijwilligersorganisaties / verenigingen.  Huisbezoek 

bij ouderen in samenwerking met andere organisaties 1

Doet al genoeg. Meer steun van provincie en gemeente zou goed zijn. 1

Bibliotheek Zuidwolde

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

doorgaan op de huidige weg 1

Duidelijkheid geven wanneer er een deskundige kracht aanwezig is. Openingstijden om zelf te lenen en aangevraagde boeken op te 

halen te vergroten. Toegankelijker te maken in een meer multifunctionele ruimte waar men elkaar ook kan ontmoeten. Nu moeten de 

vrijwilligers het maar zo goed mogelijk zien op te vangen.Het deskundige aanspreekpunt is teveel afwezig en met organisatorische 

dingen bezig die voor de lener onduidelijk zijn.
1

Voor veel mensen misschien noodzakelijk om kennis te vergaren of om lekker te ontspannen dmv de te lenen boeken
1

Vooral vriendelijk personeel is zeer belangrijk 1

Ze doen het wat mij betreft gewoon goed ! 1

Bibliotheek Smilde

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Boeken blijven uitlenen, is laagdrempelig. Wellicht cursussen aanbieden. 1

cursus voorlichting 1

Er worden al heel veel activiteiten in de bibliotheek ontwikkeld 1

Ik merk dat voor sommige mensen een abonnement van de bibliotheek nog te duur is..... 1

Informatie op internet is niet altijd betrouwbaar, de bibliotheek zou in tegenstelling daarvan een onafhankelijke van nepnieuws 

gevrijwaarde inlichtingenbron kunnen worden 1

meer info over muziek; actuele onderwerpen; info over bv pensioen; belasting; goed leiden van organisaties 1

Rondleidingen geven over de mogelijkheden die een bieb heeft 1

Zie antwoorden hiervoor. 1

Bibliotheek Beilen

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

buiten de uitleenuren (!) kan de bibliotheek meer doen aan filmavonden; boekbesprekingen; uitnodigen van schrijvers
1

films tonen. Schrijvers over hun boeken laten vertellen. 1

Kom mensen tegen die denken dat je lid moet zijn om boeken in te kijken of gebruik van leesruimte. 1

meer workshops, lezingen over bepaalde onderwerpen, schrijvers uitnodigen. 1

Misschien meer digitaliseren? Volgens mij vraagt de maatschappij daar steeds meer om. Hoewel ik het juist fijn vind om een fysiek 

boek in handen te hebben en fysiek naar de bibliotheek te gaan... 1

Misschien meer verschillende culturele activiteiten organiseren, evenals workshops en lezingen. 1

Niet te veel veranderen. Schoenmaker blijf bij je leest en hou je bij je kerntaken, het uitlenen van boeken en informatie geven over 

boeken en lezen. 1

Bibliotheek Westerbork

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?
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Aantal keer 

genoemd

Geen idee... 1

Materialen uitbreiden 1

Bibliotheek Norg

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Gewoon blijven bestaan is voldoende! 1

In elk geval, niet krimpen!! 1

met bde tijd meegaan den verder ontwikkelen 1

Nederlands voor nieuwe Nederlanders 1

plek bieden aan instanties die kunnen helpen met het aanvrage van verschillende dingen, in de dorpen of wijken waar deze instanties 

niet meer aanwezig zijn. (bank, rechtshulp, sociale dienst) Dan hebben ze daar een spreekuur o.i.d. 1

Proberen eengrote stem in het onderwijs te krijgen. Naar scholen toe gaan en leerlingen en leraren(!) laten komen. Veel voorlichting en 

kennis -door-geven en enthousiasmeren. 1

Veel ,ook nieuwere boeken, in de collectie houden ,  tentoonstellen van kunst ,hobby . ook professionele kunst . Op sommige plaatsen 

is er zelfs  een kunst uitleen ...... 1

Bibliotheek Peize

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

De bibliotheek zou weer een groter assortiment kunnen opbouwen (kinderboeken).  Kinderen zijn de toekomst en brengen leven met 

zich mee. Ik denk dat het goed is om dit niet alleen via de scholen (bibliotheek op school) te doen. 1

Zoals gezegd................. maak er een GRATIS BASISVOORZIENING van, waar iedereen gratis boeken kan lenen. Cursussen die te 

maken hebben met boeken/lezen, ook digitaal, moeten zo min mogelijk kosten zodat ook IEDEREEN mee kan doen.  

En......................... de bibliotheek moet ook weer toegankelijk worden voor KINDEREN. Niet aan school verbonden, vind ik helemaal 

geen goed idee.   De bibliotheek moet goed zichtbaar zijn(ruim assortiment, goede plek) , ook in dorpen en niet, zoals in Peize, met wat 

boekenplanken een ondergeschoven kind zijn in een dorpshuisje!!!!!

1

Bibliotheek Roden

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Aan de weg timmeren ( met aanbod cursus ) 1

Blijf dezelfde diensten aanbieden ondanks de bezuinigingen.  Blijven bestaan dus met ruime openingstijden. 1

Blijkbaar zijn er in de bibliotheek activiteiten/cursussen voor laaggeletterden en mensen met weinig  computervaardigheden. Ik wist dit 

niet. Dus meer reclame maken? 1

Cursusaanbod digitaal uitbreiden en beperking tot 2 cursussen p/jr opheffen 1

Doorgaan op de ingeslagen weg 1

Doorgaan zoals het nu is. Dingen die goed gaan niet veranderen 1

Er worden al wel lezingen georganiseerd door de bieb, maar dat zou wellicht nog meer kunnen gebeuren op actuele onderwerpen.
1

goed zichtbaar (blijven) maken wat voor mogelijkheden er zijn bij de bibliotheek naast boeken lenen/lezen. Ook via andere instanties 

bijv. kerk, banken, gemeente, scholen, win, etc. maar misschien gebeurt dat al. 1

Goede boeken aanschaffen op gebied van literatuur en zaken die spelen in de maatschappij .  Ook zou de bibliotheek dit meer 

kenbaar moeten maken. Reclame maken? Evt. Via t.v.- spotjes of billboards ? 1

Ik denk dat de tieners teveel al via social media doen.  Jonge kinderen leesplezier bieden   Ouderen ontmoetingsplek
1

Ik vind dat er weinig ontbreekt aan de maatschappelijke waarde die de bibliotheek nu al heeft. 1
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Is er afstemming met de organisatie die het sociaal werk in de gemeente verricht? Misschien valt daar nog meerwaarde te behalen.
1

Meer profileren in plaatselijke krant 1

Misschien nog laagdrempeliger, hoewel ik vind dat de bibliotheek al veel meer doet, dan alleen boeken uitlenen 1

Taalcursussen aanbieden 1

Voor mij persoonlijk is de uitleen van boeken voldoende 1

Zo door gaan. 1

Bibliotheek Eelde

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

(Voor) leesclub voor kinderen Boekbesprekingen, boekenclub. Misschien is dat er al, weet ik eigenlijk niet 1

Aansluiten bij andere/nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Niet stil blijven staan..... 1

Boeken bezorgen en bij mensen die slecht ter been zijn. Koffieochtend voor speciale doelgroepen organiseren. Soms een film draaien 

met maatschappelijke relevantie. 1

gastvrijere opstelling  ,een tafel bij de ingang en een gezelligere ontvangst bij het binnen komen met koffie of thee of fris.
1

Goed opletten wat er in de wereld van ons gevraagd wordt. Kijken wat de mogelijkheden zijn en ook verder kijken dan onze neus lang 

is, Meer inzetten voor onze medemens die niet uit dit land komt 1

Heldere informatie over het verschil tussen fake news en "echt" nieuws. 1

Het aanbod weer uitbreiden, zodat het nog aantrekkelijker is om te komen.  Misschien kunnen er vaker auteurs van kinderboeken 

ingezet worden om voor te lezen aan groepjes kinderen, of ook activiteiten gedaan worden op gebied van tekenen en schilderen voor 

kinderen. Theaterproducties voor kinderen aan de hand van een kinderboek. Of muziekvoorstellingen. Vertelvoorstellingen, dat is wat 

ik mis.

1

Het is lastig dat mijn ervaring gaat over de bibliotheek in Eelde. Terwijl Groningen zou ik er anders naar kijken. Dan zou ik mijn 

kennissen daar wel heen sturen.  Geschoolde en/ of betrokken mensen, die breed onderlegt zijn. 1

Meer lokale auteurs uitnodigen voor lezingen, presentaties en interviews.  Boekclubs organiseren waarbij specifiek een titel besproken 

wordt en dan niet alleen over zwaarmoedige literatuur, maar wat toegankelijker over thrillers of wat luchtiger romans. 1

Misschien is het mogelijk een uitbreiding van de leenboeken. Er is behoorlijk ingekrompen, hoewel niemand daar op zat te wachten.
1

Vaste sreekuren, bijv van ambtenaren, medewerkers woningbouwverenigingen, enz. 1

Zeker NIET het aantal boeken verminderen. Core business! 1

Bibliotheek Vries

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Dat zou ik zo niet weten.  Gewoon zo doorgaan, en ervoor strijden  dat de bibliotheek nooit zal verdwijnen. 1

Door te blijven bestaan!!!!!! 1

Gratis abonnement voor jongeren, zou de overheid moeten financieren.Maar misschien is dat al zo; zo niet, dan vind ik het belangrijk 

het te noemen.P 1

Ikzelf ga naar de bibliotheek in vries en daar heb ik gemerkt dat het minder gericht is op de jongere doelgroep van mijn leeftijd ook zijn 

er weinig tot eigenlijk geen engelse boeken of bekende engelse literaire werken te vinden in de regio Ook vind ik dat de site van de 

bieb nogal onoverzichtelijk is als ik een boek zoek in een bepaald genre kan ik dit niet aangeven en ook veel bekende literaire werken 

die niet perse nederlands zijn missen Als dit aangepast zou worden zou het beter de jongere nog studerende doelgroep aanspreken en 

zou het een grotere maatschappelijke waarde ontwikkelen

1

meer naar buiten treden, activiteiten organiseren, meer vrijwilligersvacatures openstellen (niet alleen in de bieb maar bijv. ook om een 

workshop of lezing te geven)  Onze bibliotheek in Vries is vrij klein, maar heeft zeker potentie om activiteiten te organiseren. Nu is dit 

vaak in Zuidlaren en dit is voor mij toch te ver.
1

Rol spelen in vaardigheid voor opzoeken van informatie; ook voor jeugdigen. Eventueel een rol geven in het (basis) onderwijs.  Of aan 

verenigingen als huisvrouwen, o.i.d. Maar misschien gebeurt dit al (dan sorry) 1
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Bibliotheek Zuidlaren

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Blijven inspelen op veranderende behoeftes. Voorleesmiddag voor peuters/kleuters bijvoorbeeld op woensdag 1

De ontwikkelingen in de maatschappij (op allerlei gebied) gaan zeer snel. De bibliotheek zou hierop (op een laagdrempelige manier) in 

moeten/kunnen spelen om te voorkomen dat bepaalde mensen en/of bevolkingsgroepen buiten de boot vallen. 1

denk aan vertellingen over boeken, voordrachten 1

een flyer bij de huis aan huis folders over bijvoorbeeld de vakantiebieb. Adverteren in het plaatselijke krantje met de nieuwste boeken, 

voor € 0,- Qua maatschappelijke waarde is de bibliotheek al heel goed. daar heb ik niet direct tips voor. 1

Goede dienstverlening met goed.en behulpzaam personeel en vrijwilligers.  Goede collectie boeken,  dvd's , tijdschriften Moeten 

aanwezig zijn 1

kiezen uit de nationale collectie: die van Drenthe is wat beperkt 1

Meer inloopuren  Lezingen ,gespreksgroepen omtrent diverse onderwerpen 1

Misschien cursusaanbod, vreemde taal leren 1

niet inkrimpen op de boekencollectie en ook goedkopere abonnementen aanbieden voor mensen met weinig geld 1

platform met kennis van instanties die mensen op maatschappelijk gebied verder kunnen helpen. Dus als iemand een hulpvraag heeft, 

die persoon verder kunnen helpen met bijvoorbeeld doorverwijzen naar de juiste instanties(s) 1

Toegankelijker, klantviendelijker, gezellig leesplein 1

Vooral zo doorgaan en zichtbaar en actief blijven. Aandacht voor cultuur,literatuur, etc. 1

Zie voorgaande antwoord 1

Zo doorgaan. Per stad of dorp of wijk bekijken wat voor activiteiten en cursussen van belang zijn en interessant zijn voor de inwoners
1

Bibliotheek Havelte

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Bestrijden van eenzaamheid en onwetendheid.  Inclusiviteit bevorderen. Verbinden van mensen met verschillende culturele 

achtergronden. 1

De antwoorden die ik heb gegeven op de "waarde voor de bibliotheek voor de samenleving" zijn hoe ik het graag zou zien. Onze 

bibliotheek (in Westerveld) is m.i. nog niet zover of draagt dat in ieder geval dan niet voldoende uit. 1

De bibliofoon weet oprichten. 1

Ik had het nodige ingetikt, echter het is verdwenen. Ook in het weekend  op bepaalde uren open zijn. Meer psychologische en 

filosofische lectuur. Autobiografische boeken mis ik........ 1

In plaats van de beweging van de afgelopen tijd -terugtrekken/bezuinigen/procedures verzwaren/automatiseren- meer werkelijke 

betrokkenheid tonen bij de omgeving. 1

meer aan de weg timmeren en duidelijk maken wat de mogelijkheden zijn van de bibliotheek 1

Meer inspelen op gemak. Bij ons in Havelte is de bieb heel beperkt open en mis ik een brievenbus buiten om boeken in te leveren. Om 

te laat inlever boete te voorkomen leen ik nu ebooks ipv fysieke boeken en kom ik helaas heel weinig in de bieb. 1

Ook in kleine bibliotheken een ruim aanbod hedendaagse literatuur aanbieden 1

Op het gebied van kennisvergaring een databank o.i.d. met betrouwbare bronnen op allerlei gebieden aanbieden (maar misschien 

bestaat dit al). Op internet is volgens steeds meer (onbetrouwbare) informatie te vinden, waardoor mensen het onderscheid tussen 

betrouwbare en onbetrouwbare bronnen niet meer zouden kunnen maken. De bibliotheek kan mijns inziens een grote rol in het 

overzichtelijk aanbieden van betrouwbaar bronmateriaal vervullen.
1

Opvragen van boeken buiten Drenthe vind ik duur. Soms was het in het verleden maar nieuwsgierigheid, terwijl het me in mijn denken 

naar eigen bevinding toch vooruit geholpen heeft. 1

Zich meer profileren zodat meer mensen weten wat de bibliotheek nog meer biedt 1

Bibliotheek Vledder

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Hoofddorp, maart 2019
Probiblio - BiebPanel

Maatschappelijke waarde



Aantal keer 

genoemd

allerlei activiteiten organiseren 1

Gericht onderzoeken met de gemeente of regio, waar mensen behoefte aan hebben 1

Vooral de openi gstijden afstemmen 1

Bibliotheek Diever

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

Blijven bestaan 1

Prikbord ophangen waar mensen gratis hun kennis ,hulp kunnen aanbieden aan inwoners,  zeer laagdrempelig 1

Bibliotheek Dwingeloo

Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?

Aantal keer 

genoemd

blijven actualiseren en aansluiten bij maatschappelijke vragen en ontwikkelingen 1

Bredere openingstijden waarop ook gekwliviseerd personeel aanwezig is . De bibliotheek moet niet alleen maar drijven op vrijwilligers !
1

Een gezellige plek worden waar je weer met plezier na toegaat en altijd wel iemand tegenkomt. 1

Ik vind het prima zo. Alleen doodzonde dat in Dwingeloo de prachtige accommodatie verhuisd is naar het bejaardenhuis. Eerlijk gezegd 

een tamelijk deprimerende omgeving. Foute beslissing van de gemeente! 1

In een fatsoenlijk toegankelijk gebouw te zitten en niet ergens weg gestopt in een verzorgingstehuis. Daar moet de overheid/gemeente 

voor zorgen zodat daar ook workshops, lezingen enz gehouden kunnen worden. De bibliotheek waar ik heen ga heeft nauwelijks 

ruimte en geen zithoek meer waar je even een krant kunt lezen of een boek rustig inkijken.Ook ouders met peuters/kleuters kunnen 

daar niet terecht om samen een boek in te kijken. Dat stimuleert het lezen beslist niet!
1

Meer ebooks, ook hobby boeken en kookboeken etc. 1

Meer publiciteit over het aanbod 1

Bibliotheek Rolde

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Het beste is om een vragen formulier voor het publiek op te stellen welke onderwerpen ze van belang vinden in de praktijk
1

nee 1

Nee hoor! 1

Neen. 1

Bibliotheek Gieten

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

De bibliotheek moet laag-drempelig zijn, Mensen aantrekken, ook als zij niet gewend zijn om te lezen. 1

Geen 1

Geen. 1

Gisteravond (15/11/18)  in de bieb geweest om ideeën en suggesties te doen over hoe de bieb eruit moet gaan zien. Bij sommige 

vragen is het wellicht handig om een open ruimte te geven om ándere antwoorden te geven dan er worden aangeboden. 1

Miste het kopje niet van toepassing bij de meerkeuze vragen 1

nee 2

Nee 1
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Nee dankuwel 1

Nee. 1

neen 1

Neen 2

Bibliotheek Annen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

nee 2

Nee 2

nee hoor. 1

Bibliotheek Gasselternijveen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Nee 1

reserveringen mogen sneller geleverd worden, Als je op het platteland woont, ben je er erg van afhankelijk 1

Bibliotheek Borger

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

ik zou het niet weten 1

Nee 1

neen 1

Wat wil de Gemeente, welke doelen/activiteiten willen zij subsidiëren? Zonder geld geen professionele organisatie op de werkvloer/in 

de cursussen. De vrijwilligers doen hun best, maar zijn veelal op leeftijd en de meesten willen geen extra activiteiten doen naast de 

uitlening. Ikzelf ben zo'n vrijwilliger en ben van mening dat de veranderingen nu bij de jeugd vandaan moet komen. Als de druk vanuit 

de organisatie te dwingend wordt dan haak ik af. Jongere vrijwilligers melden zich niet. Ik zie sowieso geen jongeren in de Bieb! De 

Bieb is niet meer, de bibliotheek is een onderdeel van een gemeente-ontmoetingscentrum, een buurthuis.

1

Bibliotheek Nieuw-Buinen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Nee 1

Nee. 1

Bibliotheek Odoorn

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

al gegeven in vorige vraag 1

Duidelijke vragenlijst. 1

nee 1

Nee 1

veel uigebreidere collectie boeken 1

Bibliotheek Valthermond
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Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Ben nog altijd zeer tevreden over mijn plaatselijke biblotheek 1

nee 1

Nee 1

Bibliotheek Coevorden

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Geen 1

Geen. 1

Maak het gezelliger 1

nee 3

Nee 3

nee geen opmerkingen 1

Nee, goede feestdagen 1

neen 1

Zorg dat we weer een biep hebben die weer aantrekkelijk en gezellig is.  Te weinig boeken. Je moet veel boeken eerst reserveren. 

Daarbij valt me op, dat mensen vaak verlengen. In zo'n geval kan het 6 weken duren voordat je een boek hebt.  Wisselende gezichten 

en te weinig personeel. De biep bestaat uit 2 verdiepingen. Als de medewerk(st)er op een andere verdieping is dan jij, is het lang 

zoeken!  Minder rommelig. Misschien in de ogen van het management misschien aantrekkelijk (inspirerend?), maar als ik snel een 

boek zoek, heb ik geen tijd en zin om die stapels op de tafels door te spitten.  Foute beslissingen door management, die de biep er niet 

aantrekkelijker op maken.

1

Bibliotheek Dalen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

geen 1

Nee 2

Bibliotheek Oosterhesselen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Nee 2

Bibliotheek Schoonoord

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

bij wat zou u de buurman/buurvrouw aanraden.......zou uzelf die hulp bieden? 1

Dat het jammer is dat ze in Schoonoord de jeugdboeken weg gehaald hebben en maar klagen over dat er niet veel kinderen niet lezen 

of dyslexie hebben. 1

nee 1

Nee 1

Bibliotheek Sleen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd
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Ik vind de bieb van groot belang, dus veel succes met dit onderwerp!! 1

Kinderen en hun ouders veel betrekken bij de bieb. 1

nee 1

Nee 2

Nee ik hebt verder geen opmerkingen. 1

Neen, maar als u mijn gironummer wilt hebben kunt u contact opnemen. 1

Bibliotheek de Wijk

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Blijf het belang van lezen aanmoedigen 1

de online cursussen vind ik ook een pré. 1

Geen 1

graag meer groot letter boeken (streekromans) voor mensen die een slecht zicht hebben 1

nee 1

Op dit moment niet. 1

Bibliotheek Ruinen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

nee 5

Nee 2

Nee, vind zelf de bibliotheek heel belangrijk in een dorp. Het hoort tot de kern van een dorp. 1

Stel geen te algemene vragen. 1

Bibliotheek Zuidwolde

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Geen opmerkingen. 1

Heb alleen maar positieve ervaringen hier in dorp hoewel wat meer net uitgekomen boeken fijn zou zijn. Nu komen die pas veeeel later 

of je moet ze reserveren. 1

nee 3

Ontwikkelingen in het toekomstige beleid meer met de lener en bezoeker te delen. Nu lijkt het of de bezieling eruit is.
1

Bibliotheek Smilde

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

De bibliotheek is onmisbaar 1

geen 1

Geen. 1

nee 1

Nee 1

Voor mij hoort een bibliotheek (what’s in a name) veel boeken te hebben. Nieuwe literatuur duurt tijden eer die in de bieb ligt; het aantal 

Engelse literatuur boeken is minimaal geworden. En Franse en Duitse boeken zijn helemaal verdwenen. Je kunt wel boeken 

reserveren, maar lekker neuzen tussen de boeken en ontdekken zit er niet meer in. Daarmee is voor mij persoonlijk de bibliotheek erg 

in waarde gedaald.

1
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Bibliotheek Beilen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

De leentermijn voor een dvd is één week. Dat is erg kort. 1

ik vind persoonlijk dat het lang kan duren als ik online boeken reserveer voordat die er zijn. 1

liever geen activiteiten tijdens de uitleenuren organiseren; het is er tegenwoordig al druk genoeg. persoonlijk vind ik het prettiger om in 

een vrij stille ruimte mijn boeken uit te zoeken, kan ik mij beter concentreren en een stukje lezen enzovoort 1

nee 2

Nee 2

Tentoonstelling in bieb 1

Bibliotheek Westerbork

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

geen 1

Bibliotheek Norg

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Als iemand problemen heeft met DigiD help ik zelf om het probleem op te lossen. Dit staat niet bij de keuze antwoorden.
1

Geen. 1

InAssen missen de mensen de wijkbieb! 1

Laat de liefde voor literatuur en poëzie allesoverheersend zijn. Levensverrijkend. 1

nee 2

Nee ik op zich wel tevreden met de gang van zaken. De vragen inzake maatschappelijke betekenis /cursussen hebben wellicht wat 

meer ruimte nodig Zie de vragen bij DigiD , Ik denk dat dit te  privacy gevoelig is om in de bib te doen.Maar ik zie at misschien verkeerd 

Succes met uw heilzame werk !
1

Bibliotheek Peize

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

ik mis in de enquête de optie "niet van toepassing" 1

Ja...............  Ik vind veel vragen, vooral in het begin, nogal erg overtrokken over de functie die de bibliotheek kan hebben.  Ik kom in de 

bibliotheek om boeken te lenen, niet voor persoonlijke ondersteuning of dat soort dingen. Vind het een erg overtrokken toestand 

worden. Schoenmaker................. hou je bij je leest!!
1

Bibliotheek Roden

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Blijf investeren in een gevarieerd aanbod. Kwaliteit blijft. 1

De Rabobank heeft in het verleden wel workshops internetbankieren gegeven bij de bibliotheek. Wij organiseren dit niet meer zelf pro-

actief, doen vooral uitleg als klanten erom vragen in de bank. Mocht er bij uw doelgroepen behoefte zijn of vragen dan is het altijd 

mogelijk dat een adviseur eens uitleg komt geven. (0594) 55 48 48. Hanneke Nijman (adviseur marketing&communicatie Rabobank 

Noordenveld West Groningen)

1

g.b. 1

Ga zo door! 1

geen 1

Geen 2
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Geen. 1

Ik blijf het jammer vinden dat de uitleenmogelijkheid van muziek CD's in Drenthe is gestopt. Dat vind ik een verschraling van het 

aanbod, al begrijp ik dat dit om bezuiniging van kosten moest gebeuren. 1

Nee 2

Nee, die heb ik niet 1

Wat mij betreft, zijn ze hier goed bezig. 1

zie mijn vorige uitgebreide antwoord. 1

Bibliotheek Eelde

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Breid ajb de collectie e-books uit. Het moet toch mogelijk zijn om met een Drents pasje e-books uit heel NL te lenen???
1

De bibliotheek betekent veel voor mij. Ik hoop dat het kan blijven voortbestaan voor mij en voor mijn kinderen en toekomstige 

kleinkinderen. 1

Denk dat wel al veel aan de orde is geweest. 1

Geen 1

Ik vind de bibliotheek heel belangrijk in het dorp. Ivm bezuinigingen is gesproken over een bieb in Vries, dat zou een verarming zijn 

voor Eelde-Paterswolde. Veel mensen hebben toch niet, of moeilijk, mogelijkheid om daarheen te gaan om boeken te lenen. Ik zou het 

ook een drempel vinden, terwijl ik wel in bezit ben van een auto.
1

nee 1

Nee 1

Prima opgezet onderzoek, goede mix tussen open en gesloten vragen.  Ik ben onlangs met pensioen gegaan waardoor vragen met 

betrekking tot werk met 'nooit" beantwoord zijn, terwijl ik voorheen wel dingen opzocht en boeken reserveerde ivm mijn werk. 1

Volgens mij zou de bibliotheek ertoe bij kunnen dragen dat mensen die hier uit den vreemde komen vertrouwt gaan worden met onze 

cultuur en met onze taal. Maak gebruik van kennis die er is en probeer een bijdrage te leveren aan de inburgering van die mensen. 1

Wat mij opvalt, is dat de tendens tegenwoordig lijkt te zijn. Meer met elkaar als collega’s bezig te zijn dan gericht op de klanten. Dit 

bespeur ik in een aantal winkels en ook in de bibliotheek. Blijft de dienstverlening en open interesse in de mens uitstralen! 1

zie vorige vraag 1

Bibliotheek Vries

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

- Voor zaken als studie en kennis, kan ik als student bij de UB terecht (en leen daar dan ook heel veel); op dat gebied is de openbare 

bibliotheek om die reden minder belangrijk voor mij; niet uit desinteresse. - bij de vragen over het doorverwijzen van buren miste ik de 

optie om alleen advies te geven als degene daar echt om zou vragen. Ik zou nooit ongevraagd advies geven, 1

De vraag over verwijzen van buren; ik zou zelf eerst helpen, en als dat niet lukt dan dus de verwijzing 1

Geen 1

Ikzelf ga naar de bibliotheek in vries en daar heb ik gemerkt dat het minder gericht is op de jongere doelgroep van mijn leeftijd ook zijn 

er weinig tot eigenlijk geen engelse boeken of bekende engelse literaire werken te vinden in de regio Ook vind ik dat de site van de 

bieb nogal onoverzichtelijk is als ik een boek zoek in een bepaald genre kan ik dit niet aangeven en ook veel bekende literaire werken 

die niet perse nederlands zijn missen Als dit aangepast zou worden zou het beter de jongere nog studerende doelgroep aanspreken en 

zou het een grotere maatschappelijke waarde ontwikkelen

1

Mijn bibliotheek heeft laatst buitenlandse hapjes aangeboden. Wat een gezelligheid krijg je daarvan. Mensen raken in gesprek. En zijn 

vaak geinteresseerd. Vaker doen. 1

nee 1

Nee 1

Nee. 1
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U zult wel denken wat een saaie ingevulde enquête... Maar de bibliotheek is niet meer zoals het vroeger was. Vroeger ging ik voor de 

gezelligheid naar de bieb. Je sprak met de medewerksters... En je kon lekker zoeken tussen de boeken. Je moest de boeken laten 

innemen of afstempelen... allemaal gezellige momentjes. Tegenwoordig bestel je de boeken online, je gooit de boeken door de 

brievenbus... je haalt snel even tussen de boodschappen door vlug je gereserveerde boeken op die op een plankje voor je klaar staan, 

je scant zelf je boeken, en je verdwijnt weer... je praat met niemand. Iedereen heeft haast. Ik mis de gezelligheid in de bieb.  Wanneer 

ik nu kom zitten er vaak allemaal mensen voor een of andere cursus in de bieb... niet echt gezellig... ze zeggen niks tegen je, ik voel 

me dan net een inbreker in hun bezigheden. Dus ben ik nog sneller weer vertrokken.  Die cursussen midden in de bieb vind ik dus ook 

niet echt prettig... die zou ik zelf liever in een gesloten ruimte hebben, niet in een openbare ruimte waar iedereen op je handen zit te 

kijken. En ik zie ook wel eens een volwassene die leesles krijgt midden in de bieb??? Lijkt me ook niet echt prettig voor degene die dit 

krijgt dat Jan en alleman je horen stuntelen.

1

Bibliotheek Zuidlaren

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Belangrijke functie die moet blijven bestaan 1

Bijzonder dat de vragenlijst is gericht op een bepaalde leeftijdscategorie, mensen die nog werken en kinderen hebben, een heleboel 

vragen zijn daardoor niet gericht op mensen die al met pensioen zijn en geen kinderen meer hebben in de leeftijd dat er voorgelezen 

kan worden. Ik denk dat er in het panel wel meer mensen zullen zitten waar deze vragen niet van belang zijn. En elke keer ontbreekt 

de mogelijkheid om als antwoord:" niet van toepassing" te geven. Dit heb ik in eerdere enquêtes ook al aangegeven bij het 

commentaar maar daar doen jullie zo te zien niets mee. Ik vraag me af en hoeverre de uitkomsten van zo'n enquête dan echt 

betrouwbare informatie oplevert, voor mijn gevoel kan ik op veel vragen niet het antwoord geven dat ik zou willen geven.

1

Het is te moeilijk te vinden dat suggesties kunnen worden gedaan om het assortiment uit te breiden van de bibliotheek in je eigen 

omgeving. Graag meer ruchtbaarheid aan geven. 1

Ik heb geen opmerkingen 1

Ik vraag me af in hoeverre de bieb nog moet investeten in “ studieboeken.” Dat is bijnaniet actueel te houden. Misschien die aanbieden  

via internet. 1

N.v.t 1

nee 4

nee, niets meer 1

Nee. 1

Prima vragen in deze enquête. 1

Bibliotheek Havelte

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Bij antwoorden op de vragen over wat we een buurman zouden aanraden in bepaalde gevallen, staat meteen ook een motivatie. Dat is 

vaak niet de mijne. 1

De bieb gezelliger maken 1

Ik houd niet van opzoeken op websites en heb liever een mens aan de telefoon of balie. 1

Ik zou nog steeds heel graag een betere app voor e-books zien. Als ik nu meer over boeken wil weten die ik bij de bibliotheek kan 

leven, kijk ik op Bol.com voor de inhoud en recensies van andere lezers. Zo'n (lezers)community zou toch bij de bibliotheek ook moeten 

kunnen!
1

nee 1

Nee vooral overal blijven 1

Neen. 1

Prima opgezet, geen aan- of opmerkingen 1

Bibliotheek Vledder

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
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Aantal keer 

genoemd

nee 1

neen 1

Neen 1

Bibliotheek Diever

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Nogal vreemde stellingen die worden gegeven om te beoordelen.vragenlijst duurt langer dan 7 minuten. 1

Op dit moment niet. 1

Bibliotheek Dwingeloo

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Boeken moeten niet alleen via internetreserveringen te leen zijn . Als je wilt dat mensen/kinderen naar de bibliotheek komen , dan moet 

daar ook een ruime keus aan ( fysieke ) boeken zijn , en de mogelijkheid om te lezen of voor te lezen.Anders wordt de bibliotheek 

alleen maar een afhaalpunt .
1

Succes ermee! 1

Vergeet nooit je kerntaak. 1

Zie vorige opmerking 1
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