BiebPanel - Regulier onderzoek 2018 - Maatschappelijke waarde - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken
Bibliotheek Meppel
Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?
Aantal keer
genoemd
alle informatie kan kreiigen

1

Altijd kan ik wel een boek vinden, die iki nog niet gelezen heb

1

Belangrijkste voordeel is de mogelijkheid informatie, beeld en geluidsmateriaal te lenen.

1

Boeken lenen

2

Boeken lenen en kunnen reserveren, grote voorraad over alle mogelijke onderwerpen. Scheelt een hoop geld dat we die boeken niet
hoeven te kopen, maar kunnen lenen.

1

Boeken lenen, niet hoeven te kopen. Soms als klanten de boeken vlot inleveren,recente boeken te lezen

1

Boeken lezen en in een vertrouwde rustige omgeving bladen lezen.inkijken

1

Boeken lezen zonder ze te hoeven kopen

1

Boeken vasthouden en doorbladeren. De nieuwste boeken bekijken. Veel keuze. En niet alleen leesboeken maar ook reis of
wetenschap of computer.

1

Daar waar een bibliotheek voor bedoeld is: boeken lenen en/of lezen.

1

Dat ik alle boeken kan vinden die ik wil lezen. Ik vind het heel waardevol en zou het niet graag willen missen.

1

Dat ik daar alles batik graag willozen kan krijgen.

1

Dat ik er heerlijk kan rondneuzen, ideeen opdoen.

1

Dat ik zoveel boeken kan lenen als ik wil . Zowel romans als naslagwerken, reisgidsen e.d. Ik ben een veelvraat wat lezen betreft dus
kom ik goed aan mijn trekken in de bibliotheek; krijg/koop ook boeken maar ons huis zou al gauw te klein worden als ik niet zou lenen
in de bieb.

1

Dat je naast boeken ook e-books kan lenen. En tijdschriften in kan kijken. Ook heeft de bibliotheek in Meppel nu een koffiehoek. Erg
gezellig.

1

De betaalbaarheid.Ik vind het persoonlijk v mij ...duur. In Frankrijk in een dorp waar we jaarlijks toeven is het lidmaatschap kosteloos
en het lenen v items optimaal.Als we toevallig weggaan tijdens sluitingstijden geen probleem alles kan gewoon retour in de brievenbus
(boeken en dvd s)De laaste periode dat ik lid was in NL heb ik vaak boeken geleend alsook dvd s en ze te laat ingeleverd waardoor
boetes escaleerden...o.k eigen schuld ...maar ondertussen kreeg de bibliotheek wel geld binnen om ..tja ..noem maar op...Maar om
MIJN schade even te vereffenen besloot ik even geen lid te zijn.Ik MIS het wel.Ik vind een boek doorbladeren leuker dan info en
beeldmateriaal van internet te halen.Ook wat betreft het tijdelijk wat kinderboeken lenen voor mijn kleinkind.

1

De boeken die ik kan lenen en ook voor mijn kinderen

1

de boekenuitleen

1

De mogelijkheid om vele boeken te lezen tegen een lage prijs. Ook de mogelijkheid om allerlei genres uit te proberen. Stimuleert
boeken te lezen over onderwerpen buiten mijn interesse gebied. Door in de bibliotheek te komen en bijv. uitnodigingen, publicaties,
aankondigingen, te zien/lezen wordt algemene kennis vergroot.

1

Dichtbij boeken lenen.

1

een fijne plek waar ik boeken kan lenen.

1

één van mijn grootste hobby's is lezen. Misschien ben ik zelfs wel verslaafd. In de bib kan ik (zo goed als)alles vinden wat ik wil of het
kan worden besteld

1

Geeft mij de mogelijkheid om veel te kunnen lezen tegen lage kosten

1

Goede info voorziening op veler gebied.

1

Grote waarde

1

Heel veel boeken die tegen een redelijk bedrag zijn te lenen en de mogelijkheden die de bibliotheek biedt voor het lezen van meerdere
kranten en tijdschriften

1

Heel veel boeken lezen zonder ze allemaal te hoeven kopen

1

Heel veel leesplezier en de mogelijkheid actuele boeken te lezen

1

Heel veel lezen voor een betaalbare prijs, ook de nieuwste boeken. Boeken zijn duur in aanschaf, en als je budget het niet toelaat, is
de bieb een prima uitkomst.

1

Het gemakkelijk verkrijgen van boeken ,bladen enz. tegen een redelijk bedrag. Willen dit niet graag missen.!!!!!

1

het grote aanbod boeken, tijdschriften e.d.dat voorradig is. Een prettige locatie waar je op je gemak kunt zoeken en zitten

Hoofddorp, maart 2019

Probiblio - BiebPanel
Maatschappelijke waarde

1

het lenen van boeken en tijschriften

1

Het lenen van boeken, zowel voor 'plezier' als voor research voor de boeken die ik schrijf.

1

Het lenen van boeken. (Het lenen van boeken is al gauw goedkoper dan het kopen van boeken en een miskoop is niet mogelijk)

1

Het lenen van leesboeken en kennisboeken. Tot voor kort ook het lenen van CD's.

1

Ik kan (bijna) alle boeken lezen die ik wil. Boeken die vermaken maar ook boeken voor persoonlijke ontwikkeling.

1

Ik kan lezen zoveel ik wil

1

Ik koop sinds een tijd geen boeken meer, je leest ze toch geen tweede keer, daarom is het lenen van boeken voor mij voordeliger.
Ik leen boeken uit de bibliotheek om zelf te lezen maar ook om schrijfgroepen, die zelf met schrijven bezig zijn, te begeleiden.
Ik lees heel graag ter ontspanning en vind het heerlijk om boeken te halen uit de bieb. Dus de bieb heeft een grote waarde voor mij.
Ik vind het heerlijk dat ik boeken kan reserveren. Dat betekent: thuis rustig een boek online uitzoeken en vervolgens reserveren

1
1
1
1

kan boek lenen en hoef het dus niet te kopen.

1

Keus uit heel veel boeken. Van literatuur tot detectives.

1

Kunnen boeken lezen zonder ze te kopen in een boekhandel

1

Lenen van boeken en het lezen van tijdschriften waar je jezelf uit budgettaire overwegingen niet allemaal op kunt abonneren.
Leverancier van boeken; inkijk in allerlei tijdschriften; rustige plek om ergens even te gaan zitten; afspreken met collega voor overleg

1
1

Lezen en muziek voor een relatief laag bedrag

1

lezen, boeken, gratis dag en weekbladen en tijdschriften. zeer hoge persoonlijke waarde heeft de bieb.

1

MAkkelijke beschikbaar zijn van veel soorten boeken, een ontmoetingsplaats als taalcoach

1

Mijn grootste hobby - lezen - is hierdoor makkelijk en voordelig te onderhouden

1

Mogelijkheid tot het voordelig lezen van boeken en het bekijken van films (dvd's). Als de bieb er niet was, zou ik nooit zoveel boeken
kunnen lezen; zelf aanschaffen is te kostbaar.

1

Naslaan van info, dicht in de buurt. Lezen van de nieuwste boeken.

1

Ruime keuze in boeken!

1

Steeds weer iets nieuws lezen

1

Toegang tot boeken (lezen of naslagwerken), die ik niet zelf wil kopen.

1

Uitsparen van aankoop boeken.

1

Vaak bestel ik boeken uit andere bibliotheken, teveel leeshonger om alles te kopen, dus fijn dat ik op deze manier aan mijn trekken
kom!

1

Verdiepen, verbreden van de wereld om mij heen en prikkelen fantasie.

1

Voor mij is de bibliotheek vooral de plek van beschikbaarheid van boeken. Boeken die mijn horizon verruimen, die schoonheid van taal
bieden, die kennis geven over onbekende werelden.

1

Vrij kunnen lezen

1

Zonder geschreven woord is voor mij het leven zinloos, dus de bieb onmisbaar.

1

Bibliotheek Nijeveen
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

Zou heel belangrijk zijn als er veel boeken beschikbaar zouden zijn.

1

Bibliotheek Emmen
Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?
Aantal keer
genoemd
Aanbod van Boeken vooral Engelstalig. Het aanbod van tijdschriften, vooral over modelspoor.
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1

als fervent lezer op een redelijk goedkope manier toegang te hebben tot "leesvoer", zowel fictie als non-fictie, van oudere uitgaven tot
wat pas uitgekomen is. Niet alleen verstrooing, maar ook kennisvergaring.

1

als lid van de bieb kan ik mijn kennis op verlei gebied verdiepen.

1

Altijd een goed aanbod van nieuwe boeken, films en muziek. De prrsoonlijke waarde voor mij is veel te kunnen lezen op momenten dat
het mij uitkomt.

1

Altijd iets te lezen in huis, zonder dat je ieder boek moet kopen. Ook allerlei informatieve boeken aanwezig.

1

Belangrijkste voordeel: Je kunt er iets lezen. De grootste persoonlijke waarde hechten we aan het fijt dat de mogelijkheid er is om eboeken te lezen.

1

Bij de bibliotheek kan ik en kunnen mijn kinderen heel veel boeken lenen en dus lezen zonder al deze boeken aan te moeten schaffen.
We houden erg van lezen maar kopen alleen speciale boeken.

1

Boeken die ik overweeg zelf aan te schaffen, eerst ns te lenen.

1

boeken genoeg om te kiezen en lezen.

1

boeken kunnen lenen en lezen . Een stuk goedkoper dan boeken lezen, zeker als je veel leest.

1

boeken kunnen lezen zonder ze zelf te hoeven kopen

1

boeken lenen

2

Boeken lenen

2

boeken lenen en, gelezen, terugbrengen. soms ook niet of nauwelijks gelezen, maar dan heb je het niet gekocht.......het voordeel is dat
dus !!! en het leescafe!!! allebei voor mij heel waardevol, zou niet graag mijn wekelijks bezoek willen missen !!!

1

boeken lenen voor een redelijke prijs. Ook het aanbieden van allerlei cursussen is belangrijk.

1

Boeken lenen, een rustplek. Tijdschriften lezen.

1

boeken lenen,en lezen in het leescafe

1

Boeken lezen, informatie halen( meestal uit boeken)

1

Boeken uitzoeken, maar ook in de bibliotheek leuke dingen bekijken en een kopje koffie drinken

1

Brede interesse: je kunt niet alles zelf aanschaffen!

1

Cultureel ontmoetingspunt en informatiebron. En gewoon een papieren boek kunnen lenen.

1

Dat er nieuwe boeken worden aangeschaft

1

Dat ik boeken en dvd's kan lezen/bekijken die ik nog niet ken zonder dat ik ze meteen hoef te kopen.

1

dat ik boeken kan lenen

1

Dat ik daar boeken, luisterboeken en e books kan lenen, daar komt nu ook nog muziek en films bij. Hoe dat moet weet ik nog niet.

1

Dat ik geen boeken hoef te kopen.

1

dat ik veel boeken kan ophalen om te lezen

1

Dat is toch vooral op het gebied van literatuur, ik reserveer tegenwoordig meer dan dat ik persoonlijk gaan snuffelen. Ook op het
gebied van reisgidsen is de bieb voor mij van belang

1

De beschikbaarheid van fysieke boeken. Neutrale ruimte met werkplekken t.b.v. Taalpunt Emmen (laaggeletterdheid)

1

De bibliotheek helpt mij bij te blijven, ik kan er research doen voor mijn werk als vertaler en ik vind er de boeken en films/series die ik
leuk vind.

1

De bieb is voor mij van veel waarde vanwege het grote aanbod van voornl. boeken.

1

De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen op de gebieden cultuur, literatuur, geschiedenis etc. door het lezen van boeken uit die genres

1

De mogelijkheid om boeken te lenen en eventueel tijdschriften in te zien

1

De mogelijkheid om papieren achtergrondinformatie te vinden.

1

de plek waar ik boeken en tijdschriften kan vinden die me interesseren het online volgen van de cursussen

1

Een grote sortering boeken. Goed toegankelijk en een lage prijs.

1

Een heerlijke plek om een paar keer week naar toe te gaan. Het voelt een beetje een tweede thuis.

1

Een plek van inspiratie en kennis

1

Een punt in Emmen waar je heel relaxt even kunt zitten lezen met een kopje thee aan een tafeltje alle tijdschriften die je interesse
hebben (maar te duur om er een abonnementen op te nemen), rustig door alle boeken kunt snuffelen die je leuk vindt. Een moment
van rust centraal in Emmen gelegen .

1

Een ruime keuze in boeken, tijdschriften en dvd's. Zonder de bibliotheek had ik die niet, omdat het voor mij te duur is om alles te kopen.
Soms koop ik een (informatief) boek, maar dan probeer ik het eerst te lenen in de bibliotheek om te zien of het me bevalt.
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1

Extra boeken waar ik thuis geen ruimte voor heb. Boeken testen waarvan ik twijfel of ik ze wil hebben.

1

Gratis internetten is heel belangrijk.

1

Grote keuze in boeken

1

grote voorraad boeken en leuke activiteiten

1

Heerlijk tussen alle boeken zoeken naar de mooiste en spannendste om te lezen en dan het liefste samen met mijn zus. Zo hoef je ze
niet allemaal te kopen en voor een relatief mooi bedrag toch lekker veel boeken lezen.

1

Het kunnen lezen van boeken zodat ik ze zelf niet meer hoef te kopen.

1

Het lenen van boeken en e-books.

1

Het lenen van boeken en tijdschriften.

1

Het lenen van boeken.

1

Hier kan ik boeken halen die ik graag wil lezen

1

Ik vind het wel makkelijk dat ik voor weinig geld veel boeken kan lezen.

1

Ik kan er informatie vinden die ik anders nergens kan vinden.

1

Ik kan heerlijk boeken lezen zonder er te hoeven te kopen en de keuze is reuze. Hierdoor is de bibliotheek voor mij van onschatbare
waarde.

1

Ik kan veel boeken lezen die mij interesseren.

1

Ik leen boeken via de bibliotheek. Ik lees bladen en kranten via de bibliotheek.

1

Ik lees enorm veel en graag. Bijna alles is voor mij te lenen in de bieb. Super gewoon. Van boeken tot tijdschriften.... Met een krap
budget is dit ideaal....een bibliotheek!

1

Ik vind daar veel informatie en ontspanningsliteratuur

1

Ik vind het belangrijk dat ik mij breed kan oriënteren en dat doe ik vrnl. door te lezen. Het is belangrijk dat je boeken kunt lenen in een
bibliotheek

1

Ik vind het heerlijk om boeken uit te zoeken. Daar rond te lopen. Informatie te zoeken en te snuffelen in hobby boeken.

1

Informatie

1

Leesplezier

1

Lekker veel boeken kunnen lezen, zonder ze te hoeven kopen en na het lezen staan ze thuis niet in de weg. Ook kun je veel "soorten"
boeken bekijken/proberen.

1

lenen van boeken/kinderboeken , peuter en kleuter voorleesuurtjes , iets kunnen drinken /eten bij het lezen boven in de leesruimte
lezen zonder boeken te kopen

1
1

Materialen voor mijn vrije tijd, de nieuwste leesboeken, dvd’s, tijdschriften,maar ook studiemateriaal voor mijn werk.

1

Mijn persoonlijke waarde is dat ik er veel informatie kan vinden

1

Mogelijkheid om boeken te lenen

1

Onbeperkt lenen en reserveren

1

Onbeperkt lezen. Daardoor allerlei boeken / interesses uit te proberen.

1

Ontmoetingsplek waar je kennis kunt opdoen en delen.

1

ruime keus in boeken en als ze niet aanwezig zijn komen ze uit ander filiaal. Dichtbij

1

Ruime keuze

1

Ruime keuze in lectuur, van romans tot (semi)wetenschap

1

Veel boeken kunnen lezen voor een laag bedrag. Goed aanbod lezingen.

1

Via en in de bied kan ik die boeken lezen die ik graag wil lezen

1

Voor mij is het lenen van boeken nog steeds het grootste voordeel. Persoonlijk vind ik het leescafe belangrijk en de lezingen.
Vrijwel onbeperkte lees- en studiestof. Bron van informatie

1
1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?
Aantal keer
genoemd
Het belangrijkste voordeel is dat ik voor een redelijk bedrag toegang heb tot een groot aantal boeken . Zonder de bibliotheek zou ik
nooit toegang hebben tot zo'' n groot assortiment boeken. Boeken zijn voor mij erg belangrijk.
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1

Leuk boeken lezen zonder dat ik ze hoef aan te schaffen. Financieel voordelig en ik voorkom dat ik te veel spullen krijg.
Nieuwe boeken, vragen die beantwoord worden.

1
1

Bibliotheek Klazienaveen
Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?
Aantal keer
genoemd
Allerlei boeken te leen, bieb in Klazienaveen is prachtig. Kinderen kunnen er fijn spelen

1

Boeken lezen voor een relatief klein bedrag

1

Dat ik zo veel keuze heb en niet alles hoef te kopen

1

Diversiteit aan boeken

1

Goedkoop boeken en dvd's lenen en in het filiaal kranten lezen en tijdschriften inzien.

1

het beschikbaar zijn van veel(verschillende) boeken. Soms vind je dan plots een je nog onbekende schrijver, waarvan je nooit een boek
had gekocht, maar via uitleen toch mee in aanraking komt.

1

Het halen van boeken, dvd, bladermateriaal. Ook is het belangrijk dat je geholpen wordt bij het vinden van een bepaald boek.

1

Het halen van nieuwe boeken. Maar ook met de kinderen van mijn klas ruil ik elke 3 weken boeken.

1

Het lenen van boeken

1

Het ophalen van de boeken en heerlijk op je gemak door de bib struinen

1

hier kan ik digitale boeken lezen.

1

Ik kan heel veel boeken lezen en dat doe ik dan ook, voor een relatief klein bedrag per jaar.

1

Ik kan hier de boeken lenen en hoef ze niet zelf te kopen.

1

keuze in boeken

1

Veel boeken kunnen lezen zonder dat ik ze hoef te kopen.

1

Veel boeken lezen tegen een vast bedrag.

1

veel boeken om te lezen over veel verschillende onderwerpen, ook informatieve boeken. Ook de tijdschriften zoals Knip leen ik, het
scheelt alles bij elkaar veel geld. Als je het zelf moet kopen is het onbetaalbaar. Ook lees ik een boek 1 keer en daarna doe ik er niets
meer mee. Het zou maar in de kast staan.

1

Veel keuze in boeken

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
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 het van te voren bekijken van boeken die je eventueel aan wil schaffen. Persoonlijk waarde is boeken lenen
en lezen op een goedkope manier.

1

ik kan mijn boeken/cd/films digitaal bestellen, afhalen als ik bericht krijg. kan voor de deur parkeren zonder kosten. en het belangrijkste,
de dames van de bieb denken met me mee!

1

Stelt me in staat veel boeken te lezen , tegen geringe kosten

1

Servicepunt Emmerhout
Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?
Aantal keer
genoemd
het lenen van boeken

1

Bibliobussen
Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?
Aantal keer
genoemd
op een goedkope manier veel boeken kunnen lezen

1

Hoogeveen Centrale
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
(Nieuwe) boeken reserveren en lenen

1

* grote keuze * up to date * filosofie

1

Beschikbaarheid boeken. Persoonljk vind ik er boeken die uk niet snel zou kopen, maar toch de moeite waardblijken.
Boeken lenen en tijdschriften lezen. Eventueel ook contact met anderen.
Dat ik allerlei boeken kan lezen zonder ze te hoeven kopen en zonder dat ik er een hele boekenkast op na moet houden.

1
1
1

Dat ik geen dure boeken aan hoef te shaffen, omdat ik veel lees.

1

Dat ik nieuwe boeken kan reserveren

1

Dat ik op mijn gemak boeken kan uit zoeken

1

Dat ik toegang heb tot de grote collectie boeken en, ondanks mijn abonnement met 125 strippen per jaar, het gevoel dat ik onbeperkt
boeken kan lezen.

1

Dat ik voor een goede prijs heel veel boeken kan gaan lezen, wat ik anders nooit in die mate zou doen. Het verbreed ook mijn horizon
en is een onmisbare waarde voor mijn hobby.

1

Dat je altijd voldoende "leesvoer" hebt en overal informatie over kunt vinden; persoonlijk maak ik altijd graag gebruik van informatie
m.b.t. reizen etc.

1

Dat je er boeken kan lenen

1

de bibliotheek faciliteert naast krant en internet mijn voortdurende zoektocht op het gebied van literatuur en maatschappij

1

De ruime keuze aan boeken, vooral pas verschenen.

1

Deverwachting vooraf of ik weer n mooi boek zal vinden

1

E books zijn geweldig en groot aanbod. Ook voor boeken erg handig.

1

Elke week ben ik minimaal één keer in de bibliotheek te vinden. Ik zoek boeken, ik reserveer boeken, het is voor mij een heerlijke
'thuishaven' De bibliotheek is voor mij van grote persoonlijke waarde.

1

Geen boekenfilms/cd's te hoeven kopen

1

Goede keuze mogelijkheid en makkelijk reserveren

1

goedkoop boeken lezen

1

Het feit dat ik kennis uit vele boeken en tijdschriften kan opdoen zonder dat ik die tijdschriften of boeken moet kopen. Scheelt nogal wat
in financien.

1

Het grote aanbod van boeken in diverse onderwerpen.

1

Het lenen van boeken

2

Het lenen van boeken.

1

het lenen van media zonder deze direct te hoeven aanschaffen op de hoogte blijven van nieuwe uitgaven, tentoonstellingen

1

Het makkelijk lenen van boeken zodat je ze niet hoeft aan te schaffen.

1

ik heb een ruime keus uit verschillende boeken, die ik dan niet zelf moet kopen.

1

Ik kan veel boeken lenen en lezen. Behalve literatuur ook informatieve boeken. Ik zou die qua budget nooit allemaal zelf kunnen kopen.

1

Ik leen er boeken Ik ben vrijwilliger bij de laaggeletterden Ik lees soms de krant

1

Ik leen veel en vaak boeken bij de bibliotheek

1

Ik lees heel erg graag maar mijn inkomen is te laag om boeken te kopen!! Dus vooral het financiële voordeel.

1

Ik lees heel veel. Bij de bieb is het mogelijk om zo veel mogelijk boeken te kunnen lezen .

1

Ik vind het handig om boeken te reserveren, die haal ik dan op, hoef ik verder niet te zoeken

1

Ik vind het prettig naar de bibliotheek te gaan en boeken te lenen.

1

informatie , sociale aspect

1

Informatie halen uit wat anderen al bedacht hebben. Zo verrijk ik mijn eigen kennis en hoef het wiel niet opnieuw uit te vinden.

1

Kan ik boeken lenen

1

Kennisverrijking in de breedte tegen zeer redelijke prijs

1

Lekker neuzen in boeken.

1

Lenen i.p.v. kopen van boeken en dvd,s . Inzien van diverse tijdschriften Betaalbaar kennis maken met schrijvers/boeken
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1

Lenen van boeken en tijdschriften.

1

lenen van boeken zodat je geen boeken hoeft te kopen

1

Makkelijk en bereikbaar veel leesvoer voor mij. Ook de tijdschriftenafdeling reken ik daaronder.

1

Om boeken te lenen.

1

Onbeperkt kunnen lezen voor een mooie contributie

1

Sinds ik in Ruinen woon ( al 31 jaar) is de bieb mijn toevlucht om te lezen. Snel bereikbaar, en voordeliger dan voortdurend boeken
moeten kopen.

1

Uiteraard, boeken lenen , en andere mensen ontmoeten.[van gedachten wisselen].

1

veel boeken die ik even kan naslaan.

1

veel lezen voor weinig geld.

1

Veel waarde, voor mijn eigen leesboeken, maar ook het Taalhuis voor begeleiding van mijn deelnemers.

1

Voor boeken , veel van wat ik graag lees vind ik daar wel. Vooral het kunnen reserveren van nieuwe boeken vind ik erg fijn, vaak lees
je dat er weer een nieuw boek uitkomt, door die dan te reserveren weet je dat je niet hoeft te zoeken. Al duurt het soms wel erg lang
voor je aan de beurt bent !

1

voor het lezen

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Wat is voor u het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek voor u van persoonlijke waarde?
Aantal keer
genoemd
1. Het lenen van romans en dan hoofdzakelijk de romans waarvan ik denk dat ze voor mij van persoonlijke waarde kunnen zijn, d.wz.
Dat ze mij verrijken 2. Het toegang hebben tot recensies van m.n. dit soort romans 3. Het kunnen bezoeken van lezingen over
maatschappelijke onderwerpen

1

Algemene ontwikkeling, ontspanning en kennis literatuur.

1

ben er de laatste tijd niet geweest i.v.m.ziekte

1

beschikbaarheid van boeken en meer

1

Beschikbaarheid van boeken voor onze kinderen

1

Beschikbaarheid van boeken. Boeken lees je vaak eenmalig. Door de bibliotheek hoef je de boeken niet aan te schaffen en kan je ze
toch lezen.

1

Bibliotheek is centraal onderdeel in mijn leven. Als kind op opblijfavond naar de bibliotheek. Mogelijkheid tot lezen van verschillende
boeken/ genres. Nu mijn eigen kind opvoeden in de waarde van de bibliotheek.

1

bijna niet meer, het wordt steeds moeilijker om bladmuziek te lenen, ook via andere bibliotheken. Af en toe leen ik een reisboek of een
e-book.

1

Bladeren en zelf kiezen van boeken en tijdschriften

1

Boeken

1

Boeken en dvds kunnen lenen

1

boeken halen en reserveren

1

boeken lenen

2

Boeken lenen

3

Boeken lenen Contact met anderen

1

Boeken lenen en lezen

1

boeken lenen, ik lees een boek zelden twee keer

1

boeken lenen, ontspannen, vrije tijdsbesteding

1

Boeken lenen, rustig uitzoeken. Allerlei onderwerpen om uit te kiezen

1

Boeken lenen!!!!

1

Boeken lenen.

1

Boeken lenen. Mijn boekenkasten staan behoorlijk vol en de meeste literatuur lees ik maar één keer. Zomaar lenen in de bibliotheek is
een weelde

1

Boeken lezen is iets wat ik zeer ga doe en ook mijn kinderen lezen graag. Het is tevens een leuk "uitje" om naar de bibliotheek te gaan
en heerlijk te snuffelen tussen de boeken.

1

Boeken niet hoeven kopen die je eenmalig wilt lezen.

1

Boeken/dvd lenen en de mogelijkheid tot reserveren!

1

breed aanbod; ontmoeting; duurzaam boeken lezen

1
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Bron van informatie. Ik leen vaak tijdschriften, boeken (spanning, reis).
Dat ik (vrijwel) alles wat ik wil lezen kan krijgen, soms via een omweg. En dat ik heel veel tijdschriften kan raadplegen als ik dat wens.
dat ik boeken kan lenen die me boeien

1
1
1

Dat ik boeken kan lezen en films kan kijken waar ik niet direct de financiële middelen voor heb om ze aan te schaffen.

1

Dat ik er heerlijk kan rondlopen en rustig mijn boeken kan uitzoeken

1

Dat ik heel veel boeken voor mijzelf en eventueel voor school kan lenen.

1

Dat ik niet elk boek wat ik wil lezen hoef te kopen, spaart een hoop papier en geld. En zeker voor boeken waarvan ik denk ...ik weet
niet of het wat is, is het heel prettig om te kunnen lenen.

1

Dat je boeken kan lenen en dus niet hoeft te kopen. Sociaal contact.

1

dat je weinig geld boeken kan lenen over alle onderwerpen

1

De bibliotheek is voor mij van grote waarde omdat ik zoveel boeken lees dat zelf aanschaffen een hele dure aangelegenheid wordt

1

De bieb is bij bij om de hoek. Heerlijk om even heen te lopen. Het gemak van een boek lenen het vriendelijke woord als je iets niet weet
is fijn.

1

De boeken die mijn kinderen, mijn man en ik er kunnen lenen brengen ons een persoonlijke verrijking. Deze verrijking bestaat uit
ontspanning, ontwikkeling en verdieping.

1

De boeken kunnen lezen die verleidelijk in de boekhandel liggwn. Maar te duur voor mij zijn om aan te schaffen

1

De boekencollectie en de workshops

1

De grote keuze in boeken en tijdschriften.

1

De keuze aan boeken! Persoonlijk: dat ik voor mijn werk (ik ben vertaler) altijd een oplossing voor een probleem vind in de bieb.

1

De mogelijkheid hebben om boeken te lenen en rond te snuffelen

1

De mogelijkheid om tegen een vast tarief de keuze te hebben uit duizenden boeken

1

De mogelijkheid om veel boeken te kunnen inzien/lezen. Dit is maar heel betrekkelijk omdat ik de meeste boeken moet reserveren
omdat ze in Assen niet voorhanden zijn en dus niet kunnen worden ingezien. De aanleiding voor het lezen van boeken ligt dus meestal
buiten de bibliotheek. Vroeger was dat anders omdat er meer naslagwerken in de bibliotheek zelf aanwezig waren.

1

de mogelijkheid om veel boeken te lezen

1

Door niet voldoende mobiliteit, kom ik tegenwoordig bijna niet meer in de bibliotheek, maar ik kan eindeloos reserveren. Heerlijk! Lees
ik een recensie, hoor ik een titel, reserveren maar. Gelukkig heb ik een partner die bijna dagelijks in de bibliotheek komt. Ik krijg dus
altijd alles thuisbezorgd, wat ik aangevraagd heb. Top!

1

Een fijne plek om boeken te lenen en tijdschriften te lezen

1

Een handige manier om boeken te vinden die ik wil lezen

1

Een relaxmoment: boeken uitzoeken en tijdschriften doorbladeren.

1

Er zijn boeken die ik wel wil lezen, maar niet wil kopen.

1

Geeft mij de mogelijkheid om veel boeken te lezen zonder dat ik ze allemaal zelf hoef aan te schaffen

1

goedkoop boeken lenen

1

Goedkoop boeken lezen

1

Heel eenvoudig: dat ik de boeken die ik graag wil lezen (en niet ga kopen) in de bibliotheek kan lenen.

1

Heel veel boeken lezen.

1

het geeft mij toegang tot een uitgebreide boekenschat.

1

Het in aanraking komen met boeken die ik zelf niet snel zou aanschaffen. De veelzijdigheid aan boeken voor mijn kind.

1

Het is heerlijk om rustig door de bibliotheek te lopen en te snuffelen tussen alle boeken. Echt ontspanning!

1

Het kunnen lenen van boeken en dvd’s.

1

Het leesgenot

1

het lenen van boeken en dvd's

1

Het lenen van boeken

1

Het lenen van boeken; ik vind het erg prettig om in de bibliotheek te zijn. Het brengt me tot rust

1

Het lezen van boeken en tijdschriften voor een bedrag per jaar waarvoor je 2 of 3 boeken zou kunnen kopen.

1

het luisterboek en de bibliotheekboeken die je op internet kunt lenen.

1
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Het verkrijgen van boeken. op een tijdstip dat ik dit wens, die ik (graag) wil lezen

1

Hoef niet zoveel te kopen omdat ik het kan lenen.

1

Hoort erbij. Altijd prettig om te kijken. Ideeen opdoen. Boeken die je wilt gebruiken en niet zelf wilt kopen lenen. Laagdrempelig voor
iedereen

1

IBL

1

Ik ben een lezer, en daarom vind ik het fijn om toegang te hebben tot zo veel boeken

1

Ik ben lid van de bieb omdat ik wil bijdragen aan het instandhouden ervan. Het biedt een laagdrempelige toegang tot allerhande
leesvoer voor iedereen. Voor mijzelf zijn vooral de ebooks van belang, omdat ik dan extra kan lezen zonder uit mijn stoel te komen. De
educatieve tak van de bieb is voor iedereen (dus ook voor mij) belangrijk. Cursussen online blijft er vaak bij, maar de cursussen op
locatie zijn prima. Heel goed dat ze vooral de maatschappelijk kwetsbare mens als doelgroep nemen.

Ik heb van de bibliotheek in Assen totaal geen voordeel. Onberijkbaar voor ons, schandalig met zo’n grote wijk als Marsdijk geen filiaal.

1

1

ik hoef al de boeken niet zelf aan te schaffen dat scheelt veel geld en........ruimte want ons huis is van de zolder tot en met de kelder
gevuld met boeken en voor deze ziekte bestaat geen medicijn.

1

Ik hou van lezen en kan dit door het lidmaatschap van de bibliotheek op een voordelige manier doen.

1

Ik kan alle boeken lezen die ik wil zonder ze zelf aan te hoeven schaffen (want dat zou wel heel prijzig worden)

1

Ik kan daar terecht voor heel veel dingen waar ik een antwoord op wil hebben. Dat is voor mij ook van persoonlijke waarde.

1

Ik kan er boeken halen die ik graag wil lezen, vooral om mijn kennis te verrijken.

1

Ik kan heerlijk boeken lezen zonder ze te hoeven kopen.

1

ik kan voordelig veel boeken lezen zonder dat ik zelf de kast vol krijg

1

Ik kom er graag om tijdschriften te lezen en uiteraard boeken te lenen. De laatste jaren steeds meer met mijn kleindochter, die nu net
begint te leren lezen.

1

Ik leen er elke week boeken.

1

Ik leen er mijn boeken.

1

Ik lees graag en leen in de bibliotheek de boeken. Ook tijdschriften en kranten worden gelezen. Af en toe leen ik een film.

1

Ik mag graag lezen. Ik vind het vooral fijn dat je echt even kunt rondneuzen. En in verband met mijn studie zoek ik informatieve boeken
in de bieb. Ook maak ik met enige regelmaat gebruik van de tijdschriftenhoek.

1

Ik vind het fijn om boeken uit te zoeken , fijne locatie, leuke workshops, een vertrouwd gevoel.

1

Ik vind het van grote waarde dat mijn woonplaats een prachtige bibliotheek heeft met een grote collectie boeken. Voor al mijn
verschillende interesses kan altijd bij de bieb terecht voor een passend boek.

1

in alle rust tijdschriften lezen en boeken uitzoeken

1

interessant

1

Interessante boeken kunnen bekijken zonder extra kosten

1

Je kan veel boeken lezen voor een klein bedrag per jaar. De bibliotheek heeft een ruime keuze en ik mag er graag komen.
kosten besparend. persoonlijke waarde: kennis vergaren.

ontspanning.

prettige omgeving.

1
1

lekker kunnen snuffelen tussen al de boeken en de tijdschriften

1

Lekker rondsnuffelen naar boeken. zo kom ik wel eens op boeken die ik normaal niet zou lezen.

1

Lenen van boeken en dvd

1

Lenen van boeken.

1

Lenen van boeken.

Lezen kranten en tijdschriften. Gezelligheid. Sociale contacten.

1

lezen, zonder dat mijn boekenkast uitpuilt.

1

Mijn belangstelling voor kookboeken kan ik in de bib vaak bevredigen

1

Mogelijkheid om verschillende boeken te kunnen lezen zonder ze te hoeven kopen

1

Mooie spannende boeken

1

Na het lezen van een boekenrcensie kijken of je ze knt lenen; boeken lenen.

1

Naast het lenen van boeken en muziek is het ook een onytmoetingsplaats. De bibliotheek geeft workshops waar ik soms aan mee doe.
Er zijn lezingen waar ik soms naar toe gaat. De bibliotheek zit in een pand waar ook het theater en de bioscoop zijn wat een mooie
kruisbestuiving is.

1

Natuurlijk om boeken te lenen. Heel veel persoonlijke waarden, vind het fijn dat het in assen is, voel me er op m'n gemak en vind de
medewerkers erg geschiktvenvaardig

1
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Niet alle interessante boeken te hoeven kopen. Aangezien je vaak een boek maar een keer leest, leidt dit tot verspilling (van materiaal
en geld). Daarnaast is de bibliotheek een plek waar mensen met interesse in boeken samenkomen.

1

Niet veel, ik heb mijn abonnement dan ook net weer opgezegd. Ik kan moeilijk de weg vinden in de bibliotheek. Wat ik wil lenen is er
vaak niet enz. enz. enz.

1

Niet zoveel waarde. Boeken, die ik wil lezen meestal niet aanwezig. Wil graag actuele e books lezen. Ben dan niet meer afhankelijk
van bibliotheek bezoek. Vind dit ook bezwaarlijk in de winter.

1

Om boeken te lenen en daar nog wat te lezen. Een prachtige en mooie plek om wat te lezen van de beschikbare lectuur.

1

Redelijk gemakkelijk lezen

1

Snel een boek hebben

1

Toegang tot de wereld van het boek

1

Toegang tot heel veel boeken voor een relatief laag bedrag. Ik kom in de bibliotheek voornamelijk voor de boeken.

1

Toegang tot verhalen, informatie, andere gedachtenwerelden.

1

Veel boeken lezen voor weinig geld

1

veel boeken lezen. kennis opdoen

1

veel boeken voor lage prijs

1

Veel leesplezier

1

Veel lezen voor een lage prijs. Maar vooral tussen boekenkasten struinen. Voor mij us naar de bieb gaan echt een uitje waar ik volop
van kan genieten

1

Voor het inzien en lenen van boeken en luisterboeken. Omdat ik dicht bij woon loop ik makkelijk binnen, ik vraag veel liever wat aan uw
personeel in plaats van alles zelf digitaal uitvinden en het voelt altijd welkom en inspireren in de bibliotheek!

1

Vooral door het lenen van boeken en tijdschriften

1

Voordelig boeken en/of films, muziek lenen. Vooral het niet zelf bezitten, waarmee mijn huis niet voller wordt.

1

vrij informatie verkrijgen over ieder willekeurig onderwerp

1

Ze hebben veel verschillende boeken, zowel studieboeken als leesboeken. Ik heb voor mijn opleiding regelmatig kinderboeken nodig
en deze kan ik altijd lenen bij de bibliotheek.

1

Zeker. Toegang tot vrijwel alle boeken, gedrukt of digitaal,

1

Zoek plek voor boeken en taalhuis

1

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

1

astrologie cursus

1

Drentse Landschap

1

gemeentelijke instantie's

1

Hou ik graag voor mijzelf : heeft met gezondheidszorg te maken

1

Op het sociale vlak via de folders en andere inlichtingen

1

Politiek en Welzijn

1

scala

1

Senia

1

Senior Web

1

Taalcoach

1

Taalpunt : ondersteuning laaggeletterden en NT2 ers

1

Bibliotheek Emmen
U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?
Aantal keer
genoemd
Amnesty International
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bij kamp westerbork voor een lezing nav een flyer die er lag

1

Drents Archief / Musea

1

Een sport vereniging

1

Filmhuis Emmen

1

Het Gilde

1

leesgroep

1

Sedna,

1

Sedna, welzijnswerk in de gemeente

1

Stichting literatuurclub Drenthe

1

Taalpunt (lezen en schrijven) waar ik vrijwilliger ben geworden

1

Taalpunt Emmen (project laaggeletterdheid)

1

tamelijk recent: belang van repaircafe, energietransmissie en andere.

1

Volksuniversiteit

1

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

1

Natuur. Staatsbosbeheer

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?
Aantal keer
genoemd
leesclub senia

1

Hoogeveen Centrale
U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?
Aantal keer
genoemd
* bieb assen * gemeente

1

Bordje cultuur

1

De Hoogeveense Volksuniversiteit

1

Filosofie

1

Nivon

1

Op de computer werken met e-overheid.

1

taalhuis

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
U zegt dat u via de bibliotheek bij een andere organisatie bent terecht gekomen. Welke organisatie was dat?
Aantal keer
genoemd
Kon. Bibliotheek

1

Meerdere bedrijven door de diverse workshops

1

Musea

1

politiek parij

1

Theater en bioscoop. En via een workshop bij een schoonheidssalon en traiteur.

1

Bibliotheek Meppel
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
algemene ontwikkeling

1

Belangrijkste voordeel is het gemakkelijk contact maken in de bibliotheek. Er is geen hoge drempel om in gesprek te raken.

1

Betaalbaar kunnen lezen voor een betaalbare prijs, ook mensen met een mindere budget moeten kunnen lezen.

1

Bevorderen van leesvaardigheid, leesplezier en Bildung.

1

Bij de bibliotheek kan iedereen boeken lenen om kennis te vergroten of ontspanning te vinden. De krant lezen en een kop koffie
drinken.

1

Boeken beschikbaar voor iedereen

1

Dat er boeken geleend kunnen worden

1

Dat er gelegenheid is om te lezen, tijdschriften en kranten. Ontmoetingen. Dat je redelijk goedkoop boeken kunt lezen.

1

Dat je kennis kan vergroten

1

Dat literatuur en andere boeken beschikbaar zijn voor iedereen. Ongeacht je portemonnee of culture achtergrond

1

De mogelijkheid gebruik te maken van een enorme schat aan boeken maar ook door de bieb georganiseerde activiteiten zoals bijv
voorstellingen voor kleine kinderen maken dat de bibliotheek in mijn ogen een fantastische plek is waar iedereen eens in z’n leven eens
binnen zou moeten stappen. Juist ook voor mensen met een smalle beurs biedt het de kans toch zich te kunnen blijven ontspannen en
ook zeker verdiepen!

1

Een makkelijke manier om veel te kunnen lezen; zo je kennis vergroten of dingen op te zoeken die voor mij van belang zijn. Maar of dit
nu van belang is voor de maatschappij? Wel dat ik me goed voel door te lezen en zo met anderen te kunnen praten over de gelezen
boeken .

1

Een ontmoeting plaats en het opdoen van eventueel gevraagde kennis op allerlei gebied

1

een plek om mensen te ontmoeten, boeken te lenen

1

Enorm.!!! Voor de kinderen. Voor mensen met minder geld. Voor sociale contacten. Voor de openstaande deuren!!!

1

Geen idee, maar ik zou hem niet kunnen missen

1

heel veel

1

Het is belangrijk dat mensen gemakkelijk met boeken in aanraking kunnen komen

1

Het is een plaats voor ontspannen ontmoetingen en de mogelijkheid voor cursussen

1

Het is leuk om boeken door te bladeren in een aangename omgeving...Je kan dat ook een langere tijd doen; in tegenstelling tot een
commercie¨le instelling.Het is fijn in een menselijke omgeving te toeven .Fijn dat je nog raad of vragen kan stellen buiten
automatisering om.

1

het stimuleren van het lezen van een boek

1

Het uitlenen van boeken zowel op papier als digitaal en het lezen van tijdschriften . (wel een beperkt aanbod waarbij mannenbladen in
het verdomhoekje zitten). De maatschappelijke waarde bestaat niet herhaal niet uit allerlei bijkomende waardes die jullie middels
enquêtes aan de bibliotheek toe willen kennen.

1

Ik vind het waardevol dat de bibliotheek veel georganiseerd wordt. Ik denk dat dit in een behoefte kan voorzien, al geldt voor mij
persoonlijk dat ik er eigenlijk alleen kom voor de boeken en geniet van de inrichting en de prettige sfeer waar je op je gemak boeken
kunt zoeken en lezen

1

Je kan er de krant lezen, tijdschriften lezen,mensen met een hobby kunnen daarover van alles aanvragen.

1

Je komt er mensen tegen die graag lezen, dus vlug in gesprek over een boek.

1

je kunt er mensen ontmoeten, die je anders misschien niet zou ontmoeten.

1

je kunt je er vrij bewegen en de bieb grote maatschappelijke waarde

1

Je kunt terug vallen op de bibliotheek op meerdere gebieden (informatie over diverse zaken, ontspanning, sociale contacten ed)

1

laagdrempelige omgeving naar een brede blik op de maatschappij

1

lezen, taal, ondersteuning aan laaggeletterden, informatie voorziening,

1

Mensen die zich alleen viel en kunnen er rustig zitten en anderen ontmoeten

1

Mogelijkheid tot internet. Voor relatief weinig geld boeken ter beschikking

1

Ontmoeten

1

Ontmoeten van mensen, lezen, cursus, lezing.

1

Ontmoeting als je daar behoefte aan hebt, goedkoop lezen en je interesse vergroten..

1

ontmoetingsplek

1

Ontmoetingspunt "Leerfabriek" en naslagmogelijkheid Eventuele activiteiten, zoals bijv. laaggeletterden leren lezen

1
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ontwikkeling bevorderen horizon verbreden ruimdenkendheid bevorderen

1

Plek om even naar binnen te lopen

1

Stimuleren van lezen, organiseren van activiteiten op maatschappelijk en cultureel gebied.

1

Toegang voor iedereen op een laagdrempelige wijze tot allerhande informatie/kennis (o.a. door toegang tot boeken, dvd's).

1

Toegankelijkheid van boeken zonder ze te hoeven kopen. Met/voor onze kinderen leenden we veel boeken toen ze klein waren.
toegankelijkheid van allerlei informatieve boeken.

1

Toegankelijkheid voor iedereen

1

Verspreiden van geschreven woord, dus contact en uitwisseling van informatie .

1

Vind een bibliotheek van grote maatschappelijke waarde. Maak ook altijd reclame voor de bieb. De bieb is laagdrempelig en staat open
voor iedereen. Is soms ook gewoon een rustpunt in een druk leven. Vind t heerlijk om zoveel boeken en tijdschriften om me heen te
hebben waaruit ik kan kiezen. Vind t ook een “must” voor scholen.

1

Voor iedereen is er aanbod, laagdrempelig.

1

Voor mij is de bibliotheek van grote maatschappelijke waarde. Ik denk dat dit voor veel gebruikers geldt.

1

Voor sommige mensen kan de bibliotheek een mooie ontmoetingsplek zijn. Voor buitenlanders een plek van taalondersteuning. Voor
weer anderen, kinderen bijv. een plek om de wereld te verkennen.

1

Zeer belangrijk

1

zeer belangrijk om kennis te nemen van maatschappelijke stromingen en ontwikkelingen.

1

Zie mijn eerdere antwoorden; verdiepen, verbreden en fantasie

1

Bibliotheek Nijeveen
Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?
Aantal keer
genoemd
boeken uitlenen

1

Bibliotheek Emmen
Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?
Aantal keer
genoemd
als toegang tot boeken en informatie

1

belangrijk, naast het lenen van boeken ook een ontmoetingsplaats

1

beschikbaarheid van boeken die anders onbetaalbaar zouden zijn en dus niet gekocht hoeven te worden

1

Boeken en info betaalbaar beschikbaar

1

Boeken literatuur en informatie bereikbaar maken voor iedereen

1

Breed aanbod in lectuur en soms lezingen etc.

1

Bundeling van kennis en ontspanning .

1

Dat iedereen en ook vooral mensen met een krap budget, toch de boeken, tijdschriften kunnen lezen die ze willen.

1

De beschikking over boeken, kranten en andere media voor iedereen.

1

De bibliotheek kan o.a. door het uitlenen van boeken mensen de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen op de gebieden cultuur,
literatuur, kunst etc. Lezers kunnen zich ook middels boeken en tijdschriften een meer overwogen mening vormen over allerlei
relevante zaken. De bibliotheek draagt bij aan de verheffing van de mens

1

De bibliotheek levert een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen en daarmee ook aan hun sociale
vaardigheid. Ze kunnen er de informatie vinden die ze nodig hebben om zich in de maatschappij te redden en krijgen er kennis van
andere culturen, wat bijdraagt tot onderling begrip.

1

De mogelijkheid bieden om te lezen en daardoor mensen de gelegenheid geven hun kennis uit te breiden

1

De mogelijkheid om boeken en dergelijke te lenen en zo kennis op te doen van allerlei onderwerpen, kennis/vaardigheid in taal te
vergroten, en vooral ook plezier in lezen als ontspanning.

1

De plek waar men mensen kan ontmoeten buiten de wijk.

1

De spreekwoordelijke kruipolie voor de motor

1

De vele gebieden waar de bibliotheek bij kan helpen voor mensen met een kleine beurs.

1
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Denk dat het zeker een goede ontmoetingsplek is voor diegenen die er behoefte aan hebben en diegenee die vragen hebben over
maatschappelijke problemen of instanties nodig hebben, is zeker van toegevoegde waarde en zeer laagdrempelig. Denk dat je het
zeker zo moet houden dat er mensen komen die ergens mee zitten en vragen hebben over bepaalde zaken.

1

diversiteit aan mensen die er komen

1

Educatie

1

Educatie Alfabetisering Stimuleren van lezen en luisteren

1

Een aantal projecten wordt mede door de bibliotheek geinicieerd. Bijvoorbeeld het Taalpunt. Ook zijn de voorleesochtenden van
belang denk ik. Enerzijds om kinderen de waarde van lezen bij te brengen, anderzijds door ouders te stimuleren. Ook ontmoeten
ouders elkaar waardoor misschien waardevolle contacten ontstaan en adviezen en tips worden gegeven. De bibliotheek is ook een
ontmoetingsplek. In het algemeen maar ook bij specifieke onderwerpen zoals de 'walk en talk'. Door de folderinfo zijn mensen op de
hoogte van organisaties die er zijn die hulp bieden bij problemen.

1

Een ontmoetingsplek die laagdrempelig is.

1

een ontmoetingsplek, een plek waar je kennis kan vinden over allerlei uiteenlopende onderwerpen

1

Een plek om informatie te zoeken en te vinden en een informeel loket.

1

Gezien het ruime aanbod aan activiteiten die worden aangeboden + de nodige hulp bij maatschappelijke thema's is de bibliotheek van
grote maatschappelijke waarde.

1

grote maatschappelijke waarde vooral voor de oudere mensen

1

het aanbieden van boeken met een maatschappelijke waarde. Het aanbieden van samenspraak voor anderstaligen. Ook het
ontmoeten van anderstaligen.

1

Het bieden van een neutrale ontmoetingsplek in het kennisdomein.

1

het binnen handbereik hebben van onderwerpen op velerlei gebied. Onmisbaar voor jong en oud.

1

het is belangrijk dat mensen, die niet zoveel te besteden hebben, toch kunnen lezen om zo hun visie te verbreden en zich te
ontspannen.

1

Het is een icoon , omdat het naamsbekendheid heeft en dat men weet dat men daar terecht kan. Het enige wat men nog moet
uitzoeken zijn de openingstijden

1

het is laagdrempelig financieel haalbaar veel de meeste mensen het verrijkt mijn kennis

1

Iedereen heeft toegang tot boeken

1

Iedereen heeft voor een luttel bedrag of gratis (kinderen) toegang tot een schat van informatie en entertainment.

1

Ik vind het belangrijk dat op zo'n manier iedereen in staat wordt gesteld te kunnen lezen en zich te ontwikkelen. Ook voor contacten is,
kan de bieb belangrijk zijn.

1

ik vind lezen heel mooi, natuurlijk, anders deed ik het niet, -ik heb ook iets met woorden- zeg ik altijd, vind schrijffouten irritant lezen en
schrijven, en daardoor kennis, is dan ook v grote maatschappelijke waarde!!

1

In de buurt

1

je kunt er velerlei genres boeken lezen en bekend worden met van alles en nog wat.

1

Kennis op doen

1

Kennis overdracht

1

Kinderen(basisschool) en het lezen van boeken . M.a.w. het lezen leuk vinden. Een punt waar veel mensen uit de maatschappij zich
kunnen laten informeren of zelf informatie opdoen

1

kunnen kennismaken met literatuur en informatie

1

Laagdrempelig voor ieder om te lezen, te studeren, elkaar te ontmoeten.

1

Laagdrempelige plek waar mensen terecht kunnen voor info en ontmoeting

1

Laagdrempelige toegang tot kennis! Stimulans om te lezen voor kinderen en jongeren doordat het lidmaatschap gratis is!

1

Laagdrempelligheid

1

Lezen bevordert een ruimere blik op onze samenleving.

1

Mensen kunnen hun kennis uitbreiden, scholieren kunnen er informatie vinden voor hun studie. Men kan er informatie op allerlei gebied
vinden. Voor ieder wat dus.

1

Mensen kunnen in de bibliotheek naast het lenen van materialen andere mensen ontmoeten, kranten lezen, deelnemen aan
lezingen/voorstellingen.

1

Mensen worden in staat gesteld om voor weinig geld veel boeken te lezen die hun interesseren

1
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ontmoetingsplek. Het nadeel vindt ik dat er veel asielzoekers en statushouders komen die vaak overlast veroorzaken omdat ze andere
culturele en maatschappelijke waarden hebben en niet zo sociaal zijn dat ze rekening houden met andere aanwezigen. Ze kunnen
beter bij het COA of elders hun cursussen fo internetzaken doen.

1

Ook dit ligt vooral op het vlak van het lenen. Ik wil de boekhandel zijn klanten niet afnemen maar mensen: bespaar je geld en ruimte(
uitpuilende boekenkasten)

1

Open voor iedereen

1

Personolijke ontwikkeling, ontmoetingsplek, culturele activiteiten, informatieverstrekking.

1

stimuleren van (voor) lezen. Wat jammer dan ook dat een deel van de site in de zoekfunctie in het engels is. Stimuleert niet echt voor
taalontwikkeling

1

taalvaardigheid vergroten voor iedereen

1

Toegang voor iedereen naar heel veel kennis op allerlei gebied. De bieb heeft maatschappelijke waarde door de drempel laag te
houden en gemakkelijk benaderbaar.

1

Verzamel- en vindplaats van boeken, films en muziekdragers voor een heel diverse groep mensen, wat voor die mensen persoonlijk
verrijkend is.

1

voor anderstaligen dat de drempel wat minder hoog is om zich aan te melden voor Nederlandse taal.

1

Voor een gezin met kinderen is het leuk en leerzaam. Voor ouderen is het een adres om af en toe langs te gaan.

1

Voor een grote groep de mogelijkheid zich te kunnen ontwikkelen. Plezier in lezen krijgen. Vooral in gezinnen waar boeken geen
belangrijk item zijn.

1

Voor iedereen beschikbaar.

1

vorming; toerusting; ontwikkeling ; ontmoeting

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?
Aantal keer
genoemd
Contacten met anderen, kennis uitbreiden. Kinderen laten lezen , vind ik erg belangrijk. Het verrijkt je leven.

1

lage drempel om leuke boeken te lezen. Dat geeft ontspanning, bezigheid, verruimt de blik. De bibliotheek zou ook een goede plek
kunnen zijn voor allerlei activiteiten waarbij ontmoeting en kennisoverdracht een rol speelt maar dan moet er wel genoeg ruimte (m2)
zijn.

1

Vooral voor mensen die Nederlandse taal niet machtig zijn, er zijn meer dan genoeg mensen bij wie geen aandacht is geschonken aan
bv dyslexie enz. Er zijn nu diverse cursussen waar men aan deel kan nemen. Ook voor advies en begeleiding kan men in bibliotheek
terecht. Het is laagdrempelig.

1

Bibliotheek Klazienaveen
Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?
Aantal keer
genoemd
Als de vragen die jullie gesteld hebben allemaal eens heel positief zouden zijn beantwoord, dan zou de bieb van grote waarde zijn voor
de samenleving

1

Als ontmoetingsplek. Om specifieke kennis over een bepaald onderwerp op te zoeken.

1

Contact maken met wijk- of dorpsgenoten. Deelnemen aan een activiteit.

1

De plek om boeken te lenen. Als er geen bibliotheek meer zou zijn gaan nog minder mensen/kinderen lezen. Er wordt erg veel gedaan
al maak ik daar geen gebruik van

1

Een plek waar je in alle rust informatie kan verzamelen.

1

Er worden regelmatig informatieavonden of leuke voorstellingen gegeven. Mensen kunnen er kranten en tijdschriften lezen, elkaar
ontmoeten, internetten als je dat zelf thuis niet kunt.

1

grote maatschappelijke waarde

1

Ik denk dat de mens er beter van wordt om te lezen. Om je heen kijken en aanvoelen wat er in de maatschappij omgaat. Dat kan in de
bibliotheek

1

Ik denk voor andere mensen de contacten, maar zelf kom ik op dit moment snel even langs voor een paar boeken.
Kan een ontmoetingsplaats zijn voor mensen.
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Kennis verbreden/ sociale contacten/

1

Laaggeletterdheid aanpak

1

verspreiden van kennis, verbreden van je kennis, je komt ook boeken tegen die je niet zou kopen, maar omdat je ze kunt lenen neem je
ze mee en zo verbreed je je kennis of komt tot nieuwe inzichten, of je vindt een nieuwe hobby

1

Voor mij is de bieb een plek waar ik boeken kan lenen. Verder hoef ik niets van de bieb. Als andere mensen dat wel willen, prima.

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?
Aantal keer
genoemd
een rustige ontmoetingsplaats waar je je blik kunt verbreden en ontspannen

1

Laagdrempelig voor iedereen. De maatschappelijke waarde is groot bibliotheek kan verbinden en voor iedereen een plek bieden om
zich te ontwikkelen.

1

Vergaren van kennis en het genieten van boeken.

1

Servicepunt Emmerhout
Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?
Aantal keer
genoemd
lezen en mensen ontmoeten

1

Bibliobussen
Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?
Aantal keer
genoemd
Informatie/boeken beschikbaar maken voor groepen in de samenleving die daar normaal gesproken moeilijk aan kunnen komen.

1

Hoogeveen Centrale
Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?
Aantal keer
genoemd
* kennisverwerving * ontspanning * cultuurverrijking

1

aantrekkelijke plek voor ontmoeting en informatie voor breed publiek

1

Behouden van cultuur op plaatselijk niveau. Rustige omgeving (helaas is de stilte niet meer zodanig aanwezig als vroeger)

1

Bereikbaarheid van een breed aanbod voor iedereen.

1

Bibliotheek is er voor iedereen.

1

Bibliotheek is van grote waarde voor het beheersen van de Nederlandes taal en ontwikkeling.

1

Breed aanbod van materialen voor studie en ontspanning en dat voor jong en oud

1

Breidt kennis uit op laagdrempelige manier

1

Dat alle mensen en kinderen op een voordelige manier toch heel veel kunnen lezen/kennis opdoen op velerlei manieren op velerlei
gebieden.

1

Dat er boeken geleend kunnen worden

1

Dat het een ontmoetingsplek is.

1

Dat iedereen toegang heeft tot het vergaren van kennis over allerlei onderwerpen

1

Dat ook mensen met minder geld boeken kunnen lezen, kennis op kunnen doen

1

Dat te weinig inkomen de ontwikkeling van mensen niet in de weg staat. Van grote waarde.

1

De bibliotheek kan een ontmoetingsplek zijn voor allerlei mensen. Ontmoeten - uitwisselen- leren van elkaar

1
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De toegang tot boeken voor jong en oud

1

Erg toegankelijk voor iedere laag van de bevolking. Groot aanbod van diverse vormen van informatie of vermaak voor iedereen.

1

Groot, want voor nogal wat mensen is de bibliotheek een gelegenheid die ze bijna dagelijks bezoeken voor bijv. het lezen van een
krant.

1

Groot.Toegang tot kennis.

1

Het is belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten

1

Het is een ontmoetingsplaats voor mensen

1

het is een ontmoetingspunt er worden veel cursussen gegeven de bieb is belangrijk voor mensen met een buitenlandse achtergrond
taalhuis vind ik erg belangrijk

1

Het lenen van boeken,waardoor je dat boek niet hoeft te kopen. Het stimuleren van de taalontwikkeling.

1

Iedereen kan er terecht

1

ik geloof dat er vaak cursussen worden gegeven in de bibliotheek (computercursussen voor senioren, taalcursussen voor mensen uit
het buitenland). Vind ik helemaal prima, maar voor mij blijft het uitlenen van boeken de kerntaak van een bibliotheek

1

In aanraking kunnen komen met vele facetten als lezen, workshops, lezingen etc Vind vooral ondersteuning voor het onderwijs erg
belangrijk.

1

Je kan kennis nemen van allerlei verschillende gedachten en culturen. Een ontmoetingspunt bij Bordje Cultuur.

1

Je komt daar mensen tegen. sociale contacten.

1

Kan me voorstellen dat het een ontmoetingsplek voor mensen kan zijn En dat kennis vergroot kan worden

1

Kennismaken met literatuur en alle andere activiteiten die georganiseerd worden.

1

Kunnen lezen van boeken en tijdschriften, ontwikkelen van kennis en creativiteit. Ook de ontmoetingen zijn belangrijk.

1

kunnen ontmoeten van andere mensen

1

Laagdrempelig is veel informatie bereikbaar

1

laagdrempelige betaalbare toegang tot literatuur/ kennis naslagwerk . Allerbelangrijkste toch wel in het verleden met kinderen en
kleinkinderen lessboekjes lenen

1

Laagdrempelige ontmoetingsplaats. Lezen is belangrijk en niet iedereen kan boeken kopen. Ik lees veel en zou nooit alle boeken die ik
Leen kunnen betalen. Daarom ben ik ook lid. Over elk onderwerp is in de bibliotheek wel iets te vinden, dus het verbreed je kennis.

1

Laagdrempelige plaats van samenkomst.

1

Lenen van boeken, cd's etc. Stimuleren van leescultuur. Verspreiden van kennis, beschikbaar/toegankelijk maken van kennis.

1

Lezen in het algemeen is nodig om maatschappelijk overeind te blijven. De bieb moet blijven in de samenleving!

1

Mogelijkheid om te lezen en kennis te vergaren

1

Ontmoeten van mensen.

1

Stimuleren van lezen

1

Stimuleren van lezen en fantasie. Ontmoeten van elkaar.

1

Voor mij het lenen van boeken en tijdschriften

1

Voor mij weinig

1

Voor van zeer grote waarde.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Wat vindt u voor de samenleving het belangrijkste voordeel van de bibliotheek? Hoe is de bibliotheek van maatschappelijke waarde?
Aantal keer
genoemd
Zowel voor de kinderen (stimuleren om te lezen) als volwassenen vind ik de bibliotheek onmisbaar in de samenleving. Om alle boeken
te kopen is niet te doen en het is heerlijk om te snuffelen door de verschillende thema’s. Je gaat onderwerpen lezen die op je pad
komen dikr rusitg te kijken in de biep. Door de “uitnodigende karaker” van het gebouw gaan wij er regelmatig heen en nemen tassen
vol boeken mee naar huis.

1

Als de bibliorheek beter bereikbaar zou zijn. Bijvoorbeeld in onze eigen woonomgeving, zou de waarde groter zijn. De drempel is nu te
hoog. Het is nu een hele onderneming om "even" naar de bieb te gaan en zo andere mensen te ontmoeten. Verder vind ik dat de bieb
geen maatschappelijke waarde heeft.

1
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belangrijk

1

Belangstelling geven en tevens krijgen

1

Beschikbaar stellen van informatie

1

Beschikbaarheid van boeken en DVDs, die je niet allemaal wil kopen, maar wel wil lezen/zien

1

Beschikbaarheid van boeken. Als alles via internet zou gaan, zal er uiteindelijk minder worden gelezen. Juist de inhoud van boeken kan
waarde toevoegen aan mensenlevens en dus aan de maatschappij.

1

beschikken over relevante informatie en het verschaffen van leesplezier

1

Bevorderen van culturele en literaire ontwikkelingen. Informatievoorziening. Ontmoetingsplaats.

1

Biedt mogelijkheid tot ontwikkeling van kennis en interesses

1

Boeken lenen.

1

Concrete ontmoetingsplek rond maatschappelijke thema's. Communicatie van mens tot mens zonder 'scherm' ertussen!

1

dat er voor iedereen wat te vinden is en kinderen door lezen taalgevoel krijgen

1

dat het een openbare ruimte is waar iedereen heen kan gaan

1

dat het lezen gestimuleerd wordt

1

Dat het toegankelijk is voor iedereen. Een fijne plek waar je rustig de tijd kunt nemen iets te zoeken wat je past of om te werken bijv.

1

dat het voor iedereen mogelijk is zich op de hoogte te stellen van wat ze willen weten of wat zij nog niet wisten dat zij wilden weten.
Daarom moet de abonnementsprijs laag blijven en voor kinderen gratis. Waar je zelf wat aan kunt doen, nl op tijd terugbrengen, zo
niet, die boete mag daarom wel hoger, als er bezuinigd moet worden. Maar ik vind een bibliotheek een basisvoorziening, die voor
iedereen toegankelijk moet zijn.

1

Dat het voor iedereen toegankelijk is.

1

Dat iedereen in de gelegenheid is om gebruik te maken van informatie, leesboeken, films en tijdschriften.

1

Dat iedereen tegen een redelijke vergoeding al zijn leesplezier of kennis voor zijn of haar hobby uit de mogelijkheden die de bieb geeft
kan halen.

1

Dat iedereen voor een klein bedrag heel veel kan lezen

1

Dat je via boeken of kranten ( goedkoop lenen via abonnement ) op de hoogte kan blijven van zaken waarvoor men zich interesseert .
En in contact kan komen met andere mensen als je dat wilt.

1

Dat je voor een relatief klein bedrag boeken en dvd's kunt lezen en gratis kranten en tijdschriften

1

Dat kinderen tot en met 18 jaar gratis boeken kunnen lenen.

1

Dat mensen boeken kunnen lenen. Moet wel actueel zijn, dat mis ik .

1

Dat mensen en vooral kinderen de kans krijgen te lezen en leren

1

Dat voor een breed publiek toegang is tot een breed aanbod van boeken zodat men zijn of haar denkwereld kan vergroten

1

Dat weet ik niet zo goed. Ik heb een schoonvader die daar gaat zitten lezen, omdat hij als 65 plusser tijd over heeft. Maar vervolgens
niet lid is om dat geld uit te sparen, dat vind ik ronduit knullig. (ze kunnen het prima betalen overigens)

1

De bibliotheek heeft een groot draagvlak onder jong en oud en van diverse culturen.

1

De Bibliotheek in Assen is totaal een Negatief aspect in de samenleving geworden. Het woord Bibliotheek ( boekenverzamelplaats) zal
het misschien nog zijn. Maar de Bibliotheek in Assen gaat volledig voorbij aan haar essentie meer lezen. Het is een
evenementenbureau geworden. Met de meest belachelijke niet bibliotheek gerelateerde onderwerpen.

1

De bibliotheek is een multimedia- en cultuurcentrum geworden waardoor de maatschappelijke waarde niet alleen meer boeken lenen
behelst

1

De bieb is voor iedereen, dus iedereen kan er terecht.

1

De maatschappelijke waarde van de bibliotheek is hoog. Door de bezuinigingen neemt die af. Doordat er geen bibliotheken meer in de
wijken zijn kunnen kinderen vaak niet meer zelfstandig naar de bibliotheek.

1

de mogelijkheid voor iedereen om zich te kunnen ontwikkelen. vooral voor kinderen

1

De toegang tot literatuur en boekenwijsheid

1

Die bieb is voor iedereen toeganKelijk, dus alle burgers hebben de mogelijkheid om informatie op te zoeken in de bibliotheek.
door te lezen kan men zich ontwikkelen,met een ontwikkeld mens is het meestal,als het niet te erugg is leuk toeven

1
1

Door weer terug te gaan naar hoe het was, alleen uitlenen van....

1

Een plaats waar iedereen in aanraking kan komen met boeken en alles wat er mee samenhangt.

1
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Een plek waar iedereen welkom is en die voor iedereen toegankelijk is. Een instantie die helpt het leven van mensen te verbeteren
(bijv. door hulp bij alfabetisering).

1

Een plek waar kennis kan worden opgedaan. Een plek die bindt en samenbrengt.

1

eerste zoekplaats voor betrouwbare informatie, bevordering lezen, ook bij jeugd

1

Heel belangrijk dat de bibliotheek blijft bestaan

1

Het belangrijkste voordeel voordeel vind ik dat er bij de bieb boeken geleend kunnen worden. De ontwikkeling wordt door het lezen van
verschillende boeken op verschillende leeftijden gestimuleerd. Daarnaast vind ik het mooi dat het voor mensen een sociale
ontmoetingsplek kan zijn en dat mensen de mogelijkheid hebben om op een rustige plek te werken. Vooral voor mensen die hier thuis
geen ruimte voor hebben.

1

Het goedkoop kunnen lezen waardoor lezen gestimuleerd wordt. Daardoor heb je veel voordelen. Je kunt je verdiepen in
maatschappelijke problemen. Achtergronden beter bekijken. Het uitnodigen van sprekers .

1

Het is een plaats waar iedereen vrij naar binnen kan. Het is een plaats waar iedereen met elkaar kan praten etc.

1

Het kan een ontmoetingsplek voor mensen zijn. Mensen kunnen op eeen betaalbare manier boeken lezen, informatie krijgen en kennis
of vaardigheden opdoen..

1

het op een goedkope manier iedereen kans geven om te lezen.

1

Hoewel dat voor mij niet meer relevant is( ik lees echt alleen voor mijn plezier) vind ik de bibliotheek een prachtige bron van informatie
op vrijwel ieder terrein .

1

Iedereen heeft toegang tot informatie, verhalen en andere gedachtenwerelden.

1

Iedereen krijgt de mogelijkheid boeken te kunnen lezen

1

Ik vind dat de bibliotheek van grote maatschappelijke waarde is. Hoewel ik zelf geen gebruik maak van de mogelijkheden, is het zeker
een ontmoetings- en leerplek voor anderen. Daarom is het belangrijk dat de activiteiten die georganiseerd worden op allerlei gebied,
blijven bestaan. Voor mensen die op taalgebied begeleiding nodig hebben, voor ict, voor gewoon ontmoeten.....

1

ik zie die niet echt. Ik vind het te groot, te onpersoonlijk

1

In de bibliotheek kan een groot publiek toegang hebben tot literatuur en informatie. Voorwaarde hierbij vind ik wel dat de bibliotheek
klantgericht en klantvriendelijk is. Ik vind dat de bibliotheek er moet zijn voor haar klanten, en niet dat de klanten er zijn voor de
bibliotheek.

1

In de bibliotheek komen veel verschillende mensen samen.

1

Informatie delen. Mogelijkheid van ontmoeting. Voor mensen met klein inkomen komen kranten en tijdschriften, waarvoor een
persoonlijk abonnement te duur is, toch binnen bereik.

1

Informatiecentrum.

1

je ziet steeds meer mensen zitten lezen in de bieb, leuk als je er behoefte aan hebt om in contact te komen met anderen

1

Kennis vergaren en sociale contacten opdoen op allerlei gebied middels boeken, workshops, lezingen.

1

Kennis verrijken Mensen ontmoeten Een neutrale instelling waar iedereen kan komen

1

Laagdrempelig en er is veel info te vinden en internet

1

Laagdrempelig, toegang tot informatie, boeken en literatuur ook met kleine beurs

1

laagdrempelig, voor alle geledingen in de maatschappij

1

Lezen, lezen, lezen bevorderen!!! Mensen/kinderen kunnen goedkoop/voor niks boeken lenen/lezen!!!

1

Maakt lezen en vinden van informatie voor iedereen mogelijk Kan me voorstellen dat het een ontmoetingsplek is voor mensen Goede
plek voor activiteiten voor kinderen

1

Men kan zich ontwikkelen. Men kan zich ontspannen. Men kan andere mensen ontmoeten

1

mensen ontmoeten, ook van verschillende culturen, o.a. de Nedelandse taal dichter bij niet- Nederlandstalige mensen brengen

1

misschien dat kennis toegankelijker is voor mensen of bepaalde groepen in de samenleving

1

Mogelijkheid tot lenen van materialen. Beter voor het milieu en voor minder rijke mensen!

1

Ontmoeting en uitwisseling van kennis

1

Ontmoeting, lezen en leren, taalhuis

1

ontmoetingen met mensen; bekenden of onbekenden, van dezelfde cultuur of juist mensen geboren in een andere cultuur.

1

Ontmoetingsplaats. raadplegen/lenen van alle media. Eigenlijk mag in geen enkele plaats een bibliotheek, hoe klein dan ook,
ontbreken.

1

Ontmoetingsplek voor mensen

1

ontmoetingsplek.

1

Ontwikke ling.
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Op een goede manier aan veel informatie komen en niet iedere keer een boek of tijdschrift te hoeven kopen. Vooral dit laatste is
milieuvriendelijk, de meeste tijdschriften belanden vroeg of laat in de oud papierbak.
open karakter, voor iedereen toegankelijk. Voor wie dat nodig is en wil kan in de bibliotheek allerlei info vinden en evt hulp vragen.

1
1

Persoonlijke en taalvaardige ontwikkeling, een eindeloze bron van informatie

1

Rustige mooi omgeving mogelijkheid te lezen, kennis nieuws

1

Sociale contacten

1

Sociale contacten en leesplezier

1

Stimuleren van lezen/taal, kennis

1

Taalfunctie, tegen alfabetisering ruimte bieden, kennis deling en mensen betrekken bij maatschappij.

1

Taalstimulering en kennisoverdracht

1

Toegang tot gigantisch veel informatie en literatuur tegen lage kosten.

1

toegang tot kennis, laagdrempelig

1

Toegankelijk maken van kennis op velerlei gebied.

1

Toegankelijke organisatie

1

Verdieping

1

Vergroten van kennis en leefwereld; plein van ontmoeting

1

Verrijking van de geest

1

Voor iedereen de mogelijkheid om te lezen. En,voor wie wil,ook gebruik kunnen maken van de andere mogelijkheden en
voorzieningen.

1

Voor mij alleen het aanbieden van een mooi assortiment boeken

1

Voor mij heeft de bibliotheek geen toegevoegde waarde op maatschappelijk gebied. Mogelijk voor anderen wel.

1

Voor mij minimaal. Je spreekt af en toe iemand. Maar dat kan ook op straat zijn. Maar voor mij persoonlijk is dit ook geen doel van het
naar de bieb gaan. Mijn doel daar is alleen boeken halen.

1

voor mij niet van toepassing

1

Voor mij pesoonlijk is de bibliotheek er (enkel) voor het lenen en lezen van boeken, tijdschriften.

1

Voorlichtend. Stimulerend om te lezen. Kennis laten maken met verschillende zaken

1

Voorziet van informatie en kennisverbreding. Ik attendeer veel mensen op de mogelijkheden vd bieb

1

Vrij toegankelijk

1

Zeer belzngrijk

1

Zeer zeker. Hopelijk laagdrempelig genoeg. Als een abonnement voor iedereen betaalbaar blijft, kunnen er voor iedereen werelden
geopend worden. Misschien mogelijk ook via voedselbank een abonnement krijgen? Je kunt je isolement soms (gedeeltelijk) opheffen
door ontmoetingen in de bibliotheek en het lezen van boeken over allerlei onderwerpen. Dat vertellen soms ook de boeken die ik lees
van de bibliotheek?.

1

zie vraag 1

1

Bibliotheek Meppel
U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou
doorverwijzen?
Aantal keer
genoemd
Boeken in alle maten voor alle niveaus

1

Computer cursus

1

Computercursus

1

Computercursus.

1

Cursus PC.

1

Cursusaanbod

1

De DiGid cursus vindt ik een goed middel

1

een medewerker raadplegen over haar/zijn behoefte

1

Gewoon vragen bij de balie

1

hertaalde boeken: nederlandse boeken voor volwassenen in eenvoudig taalgebruik

1
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ik weet dat er computer/-tabletcursussen worden gegeven. En ik weet ook dat er her en der in/vanuit bibliotheken leesondersteuning
wordt geboden, inclusief voorleesmogelijkheden.

1

Ik weet niet welke diensten en/of activiteiten er op dit moment worden gegeven in de bibliotheek maar in de bibliotheek kan men iig
goede informatie geven over deze dienst of activiteit

1

Ik zou hem/haar doorverwijzen naar seniorweb

1

ja .Het voorlezen aan kinderen.Ik vind lezen belangrijk...het schept beelden ..geeft kennis..en stimuleert fantasie en kreativiteit.

1

Ja. Seniorenweb

1

Juridisch loket

1

Laaggeletterdheid, hulp bij pc gebruik

1

leren lezen aan buitenlanders en slecht mensen die slecht kunnen lezen.

1

Naar een spreekuur of een cursus.

1

Naar Taalpunt, daar zit een middag in de week iemand die kan helpen bij taalproblemen of contact kan leggen met een vrijwilliger, die
met taal kan helpen.

1

nee

1

Nee

1

nee net wat er nodig zou zijn

1

Nee op dit moment niet

1

Precies die u hiervoor noemde

1

senior web

1

Sociale functie

1

Taalcoach

1

Taalcoach, lees coach, cursussen op het gebied van ict

1

Taalondersteuning

1

Tabletcafé.

1

Bibliotheek Nijeveen
U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou
doorverwijzen?
Aantal keer
genoemd
Nee, alleen voor Nederlandse taal activiteiten

1

Bibliotheek Emmen
U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou
doorverwijzen?
Aantal keer
genoemd
Kennis halen uit boeken/tijdschriften. Denk dan aan: tuinieren, huisdieren en de Consumentenbonds en crea-tijdschriften.

1

Advies om informatie in de bieb te zoeken.

1

Alfabetisering

1

Alles op gebied van taal en lezen.

1

alles op het gebied van ontwikkeling, lezen en communicatie

1

cursus laag geletterdheid of verwijzing door de bieb erheen?

1

Cursussen en Taalhuis

1

Cursussen op allerlei gebied.

1

cursussen over werken met de computer in de bibliotheek

1

Dat zal afhankelijk zijn van de vraag.

1

de computer en lezen met grote letters of luisterboeken zijn voorbeelden. Verder zou ik wijzen op de diverse informatie "teams" die
soms aanwezig zijn, afhankelijk van de behoefte van die kennis. De bieb is daarvoor een prima betrouwbare plek om iemand heen te
sturen.

1

digiwijzer

1

Het Gilde

1
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Het is verbazingwekkend hoe vaak mensen niet denken aan de mogelijkheid om boeken te lenen bij de bibliotheek. Ik geef dit
regelmatig als tip.

1

Het taalpunt

1

Hulp bij beter lezen en ontwikkeling

1

Hulp bij laaggeletterdheid, ondersteuning bij computergebruik.

1

Ik denk dat de bibliotheek met veel zaken zou kunnen helpen en zo niet dan kan de bibliotheek de mensen doorsturen naar de
desbetreffende instanties.

1

ik heb doorverwijzen aangegeven omdat uw vraagstelling mijn eigen hulp niet als mogelijkheid noemde. Wel zou ik in geval van
laaggeletterdheid de bieb aanbevelen

1

Ik heb gezien dat de bibliotheek behulpzaam kan zijn bij het gebruik van e-readers en in de agenda worden ook vaak andere punten
o.a. op digitaal gebied genoemd. Mensen die daar interesse in hebben of dat nodig vinden kunnen er aan deel nemen. Ook worden
lezingen georganiseerd die aanbevelingswaardig zijn.

1

Ik weet niet hoe de dienst van de bibliotheek heet, maar ik weet wel dat de bibliotheek deze diensten aanbied. Dus ik zou aanraden bij
de bibliotheek te informeren.

1

ik zie mensen lees/taalles krijgen.

1

In bieb Sleen zijn bv computerlessen geweest

1

info over lezen en laaggeletterd zijn

1

Informatie halen

1

Ja het zou 1 van de mogelijkheden zijn, meestal heeft de betrokkene het zelf wel opgelost. Deze mensen zijn meestal wel kundig om
dit euvel op 1 of andere manier zelf op te lossen, zo niet dan is er weinig hoop.

1

Ja ik doe vrijw. werk bij vluchtelingengezinnen en ga met hen naar de bieb om ze wegwijs te maken en om te laten zien welke
mogelijkheden ze daar hebben en ik zorg er voor dat ze er vaker heen gaan en zich op hun gemak gaan voelen. Ook wijsIk hen op de
avtiviteiten voor kinderen

1

Je kunt er veel info vinden,er zijn regelmatig info avonden .

1

Lees lessen ,taal leren begrijpen.

1

lenen van boeken, cursussen

1

lezingen en muziek activiteit.

1

Mensen helpen met digitale overheidszaken.

1

naar behoefte

1

Naar cursussen die worden aangeboden op het gebied van internet, klik & tik

1

Taalcursus voor laaggeletterden. Ik meen me te herinneren dat die in de bieb gegeven wordt..... En de vrijwilligers van Het Gilde (als ik
het goed heb)

1

taallessen/coaches mbt laaggeletterdheid

1

Taalpunt

2

volgens mij zijn er digitale cursussen in de bieb,....... in elk geval was, was het zo dat zij jou /u kunnen leren om te gaan met de pc om
boeken in de bieb te reserveren etc etc........

1

Volgens mij zitten er in de bibliotheek mensen ( ik weet niet hoe het heet) die mensen op weg helpen bij beter leren lezen en gebruik
van de computer. Ook het Drenthe College biedt volgens mij iets aan, maar ik deze kennis is al wat verouderd. Vandaar dat ik eerst
naar de bibliotheek zou verwijzen.

1

voor het leren van de taal

1

Wat er op het moment geboden wordt

1

Zie uw vorige vragen

1

Zou ik moeten uitzoeken.

1

Bibliotheek Klazienaveen
U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou
doorverwijzen?
Aantal keer
genoemd
Computerles voor ouderen.

1

Cursus computer of die cursus die je zelf kan uitzoeken van de bib en op de computer of ipad kunt doen

1

nee

1

Nee, bieb is bron van veel informatie op diverse terreinen.

1

Nee, want ik zou hem zelf helpen, maar die keuze stond er niet bij.

1
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speciale uren of workshops

1

Taal vrijwilligers

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou
doorverwijzen?
Aantal keer
genoemd
niet een specifieke dienst maar een algemene verwijzing naar de mogelijkheden.

1

Servicepunt Emmerhout
U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou
doorverwijzen?
Aantal keer
genoemd
om lezen te leren en om eventueel met de computer om te leren gaan

1

Bibliobussen
U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou
doorverwijzen?
Aantal keer
genoemd
Seniorenweb

1

Hoogeveen Centrale
U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou
doorverwijzen?
Aantal keer
genoemd
(Beter) leren lezen voor laaggeletterden. Computerlessen.

1

Allerlei algemene en specifieke informatie.

1

cursussen op digitaal gebied, tablet-café

1

Dat er ook voor haar/hem boeken of speciale tijdschriften zijn!

1

de cursus die daar gegeven wordt

1

Digitaal spreekuur

1

Een bepaalde cursus, zoals leren omgaan met de computer.

1

Er zijn er diverse, van computercurcus tot juridisch spreekuur. Het hangt af van datgene wat het meest aansluit bij datgene dat mijn
buurvrouw/man in mijn ogen nodig heeft.

1

helpen met de pc.

1

het is laagdrempelig voor veel mensen

1

Hulp bij computerproblemen

1

Hulp op digitaal gebied

1

Ik weet dat daar mensen zijn die hen verder op weg helpen

1

Ik zou wijzen op de mogelijkheden

1

Ja, die hulp is in de Bieb te vinden...net zoals het materiaal en de kennis.!!

1

juridisch advies

1

Klick en Tic, Seniorenweb.

1

Misschien het tabletcafe

1

Nee, ik stimuleer iedereen om naar de bibliotheek te gaan.

1

Nee, ik zou hem/haar naar de servicebalie laten gaan om meer informatie daar op te vragen. Ik weet zelf niet waar in de bieb hij/zij zou
moeten zijn

1

nee, want ik weet niet zeker welke diensten de bibliotheek precies verleent, behalve boeken uitlenen

1

Omgaan met computers en misschien beter leren lezen

1

Omgaan met de computer etc.

1

Seniorenweb

1
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Taalbegeleiding of computer cursus

1

Verschillend, als opa zou ik een collega-opa naar de kinderboekenafdeling doorverwijzen opdat hij weet krijgt van wat er op dit gebied
is om voor te lezen aan zijn kleinkinderen.

1

Verwijzen naar bieb , en aangeven dat ze met vragen altijd bij de balie terecht kunnen. Misschien even meegaan, drempel over!!!!!!
Zoals u zelf al stelde in de vorige vragen. Dus om te leren lezen of met de computer omgaan e.d. En er schijnt ook zoiets als "Taalhuis"
te zijn, om Nederlands te leren spreken e.d.

1
1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
U zou uw buurmanbuur/vrouw/kennis doorverwijzen naar de bibliotheek. Is er een specifieke dienst of activiteit van de bibliotheek waarnaar u zou
doorverwijzen?
Aantal keer
genoemd
activiteiten doen zoals de workshops, omgaan met e reader, cursus doen, boeken lenen

1

Alfabetisering en laaggeletterdencursussen

1

Als ik daarover gelezen heb wel ja

1

Bieden van hulp op gebied van allerlei maatschappelijke culturele informatieve en literaire activiteiten

1

Bijv. Het digitale spreekuur, het taalhuis

1

Bijvoorbeeld een i pad cursus

1

boeken en tijdschriften daar kunnen lezen zonder dat het geld kost. De mogelijkheid met anderen in gesprek te komen aan bv de
leestafel.Laag drempellig info kunnen krijgen

1

Computer en taal

1

Computer/ipad-les Hulp bij beter lezen Taalhuis

1

computercursus

1

Computercursus

2

Computercursus voor beginners.

1

Computerkennis, internet

1

computerspreekuur

1

computorkennis

1

Cursus gebruik van i-pad

1

Cursus omgaan met computers etc

1

cursussen

1

cursussen voor mensen die niet goed kunnen lezen.

1

Dat ligt aan de hulpvraag

1

Dat ligt aan de vraag van de persoon. Mijn buurvrouw heb ik half jaar abonnement gegeven.

1

De twee hiervoor genoemde

1

een cursus internet

1

Er worden regelmatig cursussen aangeboden. Ik zou samen met de persoon in questie kijken of er een cursus bij zit wat iets voor
hem/haar kan zijn.

1

er zijn speciale mogelijkheden voor laaggeletterden en voor digibeten, in een concreet geval zou ik op de website kijken wat er is en
eventueel meegaan voor een eerste gemakkelijker binnenkomst

1

geen idee nog, maar ik zou niet aan de bieb denken. Ik denk dat als ze die vraag aan mij zou stellen dat ik zou googelen en richting
gemeente of andere overheidsinstelling zou denken

1

hulp bij het lenen van boeken

1

hulp vragen bij het zoeken naar antwoorden op haar vragen.

1

Ik meen dat de bib meerdere cursussen aanbiedt. Bijv. IPad gebruik, fotografie

1

ik weet dat er regelmatig cursussen en spreekuren zijn die met kennis van lezen en computer te maken hebben en daar zou ik dan
naar verwijzen. Heel specifiek weet ik het niet, maar daar kunnen ze bij de bibliotheek zelf dan wel info over geven.

1

Ik weet dat je bij onze bieb een computercursus en taalcursus kunt volgen.

1

Ik weet dat ze er zijn, maar ik weet niet hoe ze heten

1

Ik zou eerst uitzoeken welke specifieke dienst het beste zou aansluiten. Daar heb ik nu geen zicht op. De verschillende diensten
worden wel genoemd door de bibliotheek, maar zijn niet (duidelijk) zichtbaar aanwezig.

1

Hoofddorp, maart 2019

Probiblio - BiebPanel
Maatschappelijke waarde

Ik zou haar of hem naar een bieb medewerker verwijzen. Is het een goede buur dan zou ik zelfs als hij of zij het op prijs stelt even mee
gaan en helpen om de eerste contacten te leggen.

1

Ik zou verwijzen naar de infobalie, waar ze meer informatie kunnen geven.

1

Ik zou wel willen weten wat de bibliotheek kan betekenen voor mijn laaggeletterde buurvrouw.

1

klik en tik , digisterker of spreekuur tablet

1

Leren omgaan met de computer

1

Nee dat zou ik niet weten

1

Nee, ik zou aanraden langs te gaan of op de website te kijken wat de mogelijkheden zijn

1

nee, naar de website, of er samen naar kijken

1

Niet echt. Maar ik weet dat de bibliotheek daar wel activiteiten over heeft.

1

Niet van toepassing, antwoord was puur theoretisch!

1

Om boeken te lenen die gemakkelijk leesbaar zijn. Dan zou ik hem of haar kunnen helpen. Afhankelijk of hij of zij geld genoeg heeft
voor een lidmaatschap.

1

om te beginnen de infobalie

1

Omgaan met de computer en of ipad

1

Project leesmaatje

1

Spreekuur of cursus laaggeletterdheid.

1

Taal café of pc / internet cursus

1

Taal lessen in de bieb Cursussen digitale vaardigheden

1

Taalhuis

3

Taalhuis (laaggeletterdheid)

1

taalhuis, computercursussen en computerhulp

1

taalkennis

1

Taalvaardigheid Digitale cursussen

1

Vinden van eenvoudige tot uitgebreide informatie en ondersteuning

1

Volgens mij hebben zij specifieke cursussen hiervoor, "vind je weg naar de digitale overheid".

1

volgens mij zijn daar spreekuren voor

1

Vooral naar de boeken op allerlei terrein, maar ook voor hulp bij het gebruiken van tablet en ereader. En de toilet?.

1

Voornamelijk het taalhuis

1

Waar maar behoefte aan is. Mijn moeder heeft een basiscomputercursus gedaan.

1

Wegwijs met de computer

1

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

1

Blijven investeren om mensen digitaal te laten ontwikkelen Lezingen houden, bv over je eigen leefomgeving, geschiedenis, natuur,
ontwikkelingen etc

1

De bibliotheek werkt in toenemende mate met vrijwilligers. Die hebben niet altijd specifieke kennis of kunde in huis. De bibliotheek moet
er naar mijn mening voor waken dat er een tekort komt aan beroepskrachten die wel over die kennis/kunde beschikken. Dan wordt de
maatschappelijke waarde in stand gehouden.

1

Drempel nog lager maken. Vroeger open. Goedkoper, afschaffen van boetes dat houdt mensen tegen om lid te worden hoor ik vaak
Een uur eerder open..

1
1

Er zijn veel mensen eenzaam en/of arm. En de verwachting is dat dat zal toenemen. De bibliotheek kan (nog meer) een voorziening
zijn, die dat tegen gaat. Dus zorg dat de bieb een laagdrempelig ontmoetingspunt is voor mensen die eenzaam zijn c.q. behoefte
hebben aan contact. Zorg voor goedkope koffie en een koekje, zorg dat er mensen van het sociale wijkteam/gemeentelijke zorgloket
regelmatig aanwezig zijn, die kunnen signaleren en/of doorverwijzen. Integreer met een activiteitencentrum, of misschien is een
koppeling met de voedselbank mogelijk. Zoek naar dat soort samenwerking.

1

gewoon zo doorgaan

1

In ieder geval veel informatie geven over de duensten/activiteiten die worden gegeven !!

1
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Lenen en betalen met de bieb app.

1

Lezingen

1

Lezingen organiseren, zowel van deskundigen op een bepaald gebied als ook van schrijvers.

1

meer aan de weg timmeren met de mogelijkheden die ze bieden

1

Meer bekendheid Byvoorbeeld door te flyeren.

1

Meer informatie over sociale voorzieningen.

1

Meer nieuwe boeken van schrijvers

1

Meer uit de bibliotheek komen, bv. info stands op markten. Dit om mensen naar de bibliotheek te 'lokken'.

1

Meer uren open zijn, bijv. 's avonds.

1

Mogelijk wat meer attenderen via lokale kranten wat de bieb te bieden heeft. Er zijn zoveel gratis huis-aan-huisbladen.
Niet alleen aandacht voor kleuters en scholen. Meer zaken voor volwassenen
Nog meer lezingen en cursussen organiseren op het gebied van kunst, cultuur, en activiteiten voor leesbevordering.

1
1
1

proberen via kinderen ook ouders bekend laten worden met het bestaan en de mogelijkheden van de bieb

1

Ruimere openingstijden. Ik vind vanaf 11 uur te laat.

1

Sprekers uitnodigen.

1

Steeds weer laten zien welke mogelijkheden de bibliotheek, naast het uitlenen van boeken, nog meer biedt.

1

Verruiming van de openingstijden

1

Vind dat de bieb een grote positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. Er zijn stille hoekjes waar je heerlijk kunt zitten. De service vind ik
ook erg goed. Mensen zijn vriendelijk en klantgericht. Ik kom er graag!

1

Vooral blijven bestaan! Maar ik vind het jammer dat in mijn filiaal (Meppel) ruimte voor boeken en CD's is 'opgeofferd' voor 'sociale
functies', zoals het Grand Café.

1

Vooral mensen aanwezig houden.Niet teveel automatiseren.

1

Zich beperken tot waar ze goed in zijn. Dus boeken en tijdschriften ter beschikking hebben ter uitlening en om te lezen zowel analoog
als digitaal. de andere activiteiten zijn marginaal en er zijn betere oplossingen voor. Computerkennis b.v Seniorweb.

1

Zou het eigenlijk niet weten. Voor mij blijft het belangrijkste dat ik boeken van allerlei soort makkelijk kan lenen. Organisaties als Welzijn
Meppel Westerveld geven ook veel ondersteuning bij diverse problematieken. Wordt er niet veel dubbel gedaan?

1

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

1

Bibliotheek Emmen
Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?
Aantal keer
genoemd
'bijblijven' in de sociaal/culturele/media en proberen dit uit te dragen aan de bewoners van Emmen

1

Aanbod groot houden

1

Archief functie behouden voor (oudere) literaire fictie, ook als de titels niet vaak geleend worden. Supersnel aanbod van actuele
boeken of snelle verkrijgbaarheid voor meerdere leden tegelijk (door meerdere exemplaren aan te schaffen) vind ik minder belangrijk
voor de bibliotheek.

1

Bij allerhande (technische) ontwikkelingen en media bij de tijd te blijven

1

Blijf open! Ook in wijken en dorpen. Blijf aanwezig op de scholen. En laat regelmatig van je horen in kranten, op facebook en op tv
bijvoorbeeld. Vergeet de azc-s niet.

1

Blijven en meegaan in ontwikkelingen, maar ook nog steeds het ouderwetse lezen, omdat juist ouderen dat waarderen.

1

boeken uitlenen blijft voor mij de kern.

1

Breed informeren over de veelheid van mogelijkheden

1

Centraal blijven liggen in het dorp en dus goed bereikbaar en laag drempelig.

1

de collectie nog iets meer uitbreiden

1
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Er valt niet te ontkomen aan overvleugeling door e books. Zorg voor een goede papieren inhoud!!!!

1

Geen mening.

1

Het bieden van meer informatie op het gebied van de verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld meer bekendheid geven aan lezingen,
workshops, culturele activiteiten e.d. Dit zodat mensen die niet in de bibliotheek komen toch weten welke activiteiten er zijn.

1

Het is jammer dat in de plaats waar ik woon, Schoonebeek, de bibliotheek heeft moeten sluiten. We zijn nu afhankelijk van een bus war
het aanbod zeer beperkt is. Ik weet niet of de kennis van de medewerkers in de bus geheel up tomaatje is om alle vagen te
beantwoorden. Daarbij komt dat het bezoek aan het dorp niet ruim is. Bezoek aan de hoofdvestiging, Emmen, is, als je afhankelijk
bent van openbaar vervoer, niet al te gemakkelijk.

1

Het lezen blijven stumuleren

1

het zoeken van mensen met een laaggeletterdheid en hun stimuleren in het (leren)lezen.

1

Ik ben tevreden zoals het nu is

1

Ik denk dat de bieb in staat is om met de veranderingen in de samenleving in te spelen.

1

In gaan op de laaggeletterdheid. Cursussen orgeniseren, maar ook leesclubjes organiseren. Hulp bieden bij het invullen van papieren.

1

Inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij. Met name internet biedt steeds meer mogelijkheden

1

jonge ouders met kinderen elkaar ontmoeten

1

Kleine toegankelijke depots in de wijken. Om me heen hoor ik dat mensen de fysieke afstand tot de bieb lastig vinden, daarbij moet je
ook aan de hoge parkeergelden denken! Voor kinderen maak je daarmee de drempel ook lager om zelf naar de bieb te gaan en niet
alleen wanneer de erg volle agenda van de ouders dit toelaat !

1

Laagdrempelig blijven en de mensen met elkaars cultuur vertrouwd maken.

1

Laat ik voorop stellen dat ik van mening ben dat de kerntaak van de bibliotheek het uitlenen van materiaal is.

1

Landelijk, eventueel samen met Vlaanderen een zo groot mogelijk e-book verband aan te gaan, met als doel zoveel mogelijk boeken
op e-boek te zetten.

1

Leidend zijn in het maatschappelijk debat

1

Meer activiteiten voor schoolkinderen vanaf 8 jaar

1

Meer boeken voor jongeren (C- en D-boeken), vooral boeken die ze kunnen lezen als ontspanning. Dus populaire jongerenboeken,
niet allen boeken voor de lijst.

1

meer promoten dar er in de bieb meer mogelijk is dan het lenen van boeken

1

Meer spirituele boeken aan de collectie toevoegen!

1

Mensen in hun waarde laten en vanuit de werkelijke behoeften van mensen diensten aanbieden en niet omdat dit politiek wenselijk is
of om het overheidsbeleid door te drukken.

1

naar mijn idee is er al heel erg veel wat de bibliotheek aanbiedt.

1

ontmoetingsgroepen over bepaalde onderwerpen, zoiets als een -meet en greet- met schrijvers, kunstenaars, ambachtsmensen

1

Oog voor mensen houden en laagdrempelig blijven. Uitdragen wat de waarde is en het belang van een bieb

1

Open dagen met een thema bv

1

Probeer de jeugd nog meer te betrekken bij de bieb door ??

1

U doet het prima. Laat de bibliotheek niet kleiner worden en liever niet verhuizen

1

Vaker open zijn.... De inrichting zodanig maken dat het comfortabeler is om langer te verblijven

1

volgens mij is het prima zo

1

Vooral zichtbaar zijn op sociale media en op scholen voorlichting geven ook aan kinderen die niet tot de doelgroep horen. Dus niet
alleen via de bibliobus maar meer interactief jeugd enthousiast maken voor de mogelijkheden die de bieb heeft en oubolligheid van
zich afschudden

1

Workshops aanbieden, misschien iets aanbieden voor bepaalde doelgroepen. Dat doet de bieb nu al maar zou wat meer kunnen zijn
voor 55 plussers. Het is laagdrempelig , in tegenstelling tot ouderencentra zoals bijv. De Cocon.

1

zich blijven aanpassen aan toekomstige (technische) ontwikkelingen. Die gaan tegenwoordig nogal snel.

1

Zou het zo niet weten

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?
Aantal keer
genoemd
Doorgaan waar ze mee bezig zijn en naar de mensen die er komen luisteren.
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1

Er gebeurt al steeds meer in onze bibliotheek en daarover staan ook stukjes in het dorpskrantje. Heel goed, en zo doorgaan!

1

Bibliotheek Klazienaveen
Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?
Aantal keer
genoemd
Dat vind ik moeilijk. Want we willen wel van alles wat maar soms ontbreekt het geld daarvoor.
Geen idee, zoals eerder aangegeven vind ik het vooral van belang dat de bieb vooral een bieb blijft, de core business.

1
1

Kijk naar de onderwerpen die er zijn in de bibliotheek en geef daar een lezing over of een workshop, zo haal je mensen binnen. Deels
doen jullie dit al, maar geef ook eens een creatieve cursus in samenwerking met een handwerkwinkel bv. of iets met bloemschikken.
Daar hebben jullie ook veel boeken over, mensen denken in eerste instantie misschien aan leesboeken, romans als ze aan een
bibliotheek denken.

1

Meer cursussen aanbieden of activiteiten voor verschillende doelgroepen. Niet alleen kinderen ook volwassenen

1

Meer cursussen organiseren voor meerdere doelgroepen.

1

Met deze vragen ontdek ik dat ik eigenlijk erg weinig weet over wat er in de bibliotheek eigenlijk allemaal mogelijk is. Wordt dat te
weinig uitgedragen door de bibliotheek of verdiep ik mij er zelf te weinig in?

1

nee

1

zoals het nu is geregeld op ons dorp zie ikgeen mogelijkheid

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?
Aantal keer
genoemd
Ik vind dat de bieb ruim voldoende doet.

1

minder bezuinigen

1

Nog meer mogelijkheden scheppen voor mensen met een taalachterstand, bijvoorbeeld bij AZCs , buurthuizen etc.

1

Hoogeveen Centrale
Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?
Aantal keer
genoemd
* politieke partijen benaderen en elkaar versterken

1

Aanbieden van spreekuren/inloopuren voor ondersteuning bij inkomens / budgetteringsvragen. Een soort sociaalloket.

1

Activiteiten als Bordje Cultuur zijn erg belangrijk en leuk. Die er zeker in houden en misschien uitbreiden met excursies per bus of iets
dergelijks. Misschien nog meer samenwerken met de Tamboer bij het bezoeken van voorstellingen.

1

activiteiten op het gebied van leesbevordering volwassenen,

1

Beter aanbod aan e-books

1

Combinatie met muziek maken restaurant om koffie te drinken of wat eten.

1

Dat zou ik niet weten. Ik denk dat de bibliotheek al heel veel doet.

1

De kosten beperkt houden, maar wel een groot aanbod.

1

Doorgaan met andersoortige activiteiten dan boeken uitlenen. En hopen dat de financiering beter wordt. Het is een politieke zaak.
Hét informatiepunt worden voor waardevrije informatie over te verwachten vernieuwingen in de maatschappij. Kunstmatige intelligentie,
robotisering, 3D-printing, nanotechnologie geneeskunde etc. Het klinkt duur maar is de toekomst en heel best behapbaar te brengen
als je op de hoogte bent. Dit kan door exposities (met toelichtende vrijwilligers) en eventueel daarop gebaseerde info avonden. Het
moet niet om productverkoop gaan, maar om waardevrije informatie. Er gebeurt ontzettend veel. Er wordt heel weinig waardevrij
geïnformeerd. Een gat in de 'markt' en een basis voor continuïteit van onze bieb.
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1

1

Ik vind het eigenlijk al heel erg veel. Bovendien vind ik zelf dat een bibliotheek daar helemaal nooit voor bedoeld was. Maar het schijnt
tegenwoordig steeds meer die kant op te gaan. Maar ik zou het afschuwelijk vinden als het halve horecabedrijven gaan worden, wat
nogal eens voorkomt in grotere steden. Dat noemt men paracommercialisme en dat is dan een foute maatschappij wat mij betreft. Ieder
zijn specialisme. Voor de bibliotheek dus boeken uitlenen en leesplekken voor tijdschriften/kranten (een ouderwets standpunt, dat
besef ik wel).

1

ik weet het niet, maar ik hoop heel erg dat de bibliotheek haar taak van oudsher behoudt en dat is boeken uitlenen

1

ik weet niet precies wat er allemaal mogelijk is in de bieb

1

Meer bijeenkomsten met schrijvers organiseren.

1

Meer promoten dat de bibliotheek kennis heeft om de maatschappij te helpen.

1

Meer zitmogelijkheden krukje oid om even een boek of tijdschrift in te zien , nu achter in bieb 2 zithoeken met 4 of 5 stoelen .Folder ,
oid hoe je en boek/dingen kunt / vinden . Soms is het heel lastig zelfs voor bieb medewerkers . Engelstalige kreten zoals request
enz maken m.i. de bieb website onnodig minder laagdrempelig

1

reclame maken

1

Voor mensen die niet kunnen lezen of schrijven is de drempel om zelf naar de bieb te gaan misschien toch te hoog . De kleinere
vestigingen konden wat dat betreft denk ik beter inspelen, signaleren izm scholen op de behoefte in de wijken.

1

Voorlopig laten zoals het is.

1

Zelfstandig blijven als organisatie. U zou m.i. niet moeten meedoen aan de m.i. nogal megalomane plannen om in Hoogeveen te
komen tot een centrum waarin alle culturele instellingen ondergebracht worden in een groot centraal gebouw (een groots verbouwde
Tamboer, naar ik heb begrepen). Dit om te voorkomen dat u veel souplesse verliest om vele culturele verenigingen en wat dies meer
zij, van dienst te zijn met bijv. vergaderruimte.

1

Zo actief blijven!

1

Zo door gaan.

1

Zo doorgaan en daarbij de maatschappelijke ontwikkelingen (blijven) volgen

1

Zorgen dat de prijzen om lid te worden betaalbaar blijven voor iedereen.

1

Zorgen dat he abonnement betaalbaar blijft voor minder welgestelden.

1

Zorgen dat je zichtbaar bent en blijft. Niet teveel verdwijnen uit kleinere plaatsen, ook daar is het een ontmoetingsplek.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Wat zou de bibliotheek volgens u kunnen doen om (nog) meer maatschappelijke waarde te hebben in de toekomst?
Aantal keer
genoemd
“Up tot zo date” blijven. Vernieuwend blijven. Cursussen aanbieden die aansluiten bij de vraag

1

(oudere) mensen wegwijs maken op het gebied van de social media

1

Aantrekkelijke presentaties over veranderingen in de maatschappij op het gebied van economie (nieuwe vormen van geld,
crowdfunding, basisinkomen, maatschappelijk beleggen) en energie (wat kan ik doen, wat gaat het mij kosten) aanbieden, zowel
overdag als 's avonds.

1

Actueel boeken en meer e books. Meer cursussen

1

Actuele thema's op de website behandelen.

1

Auteurs interviewen in de bieb en die in een speciale biebfilmpjes-omgeving vertonen. Of ze lezingen laten geven en die later weer
vertonen.

1

Beschikbaar blijven stellen van boeken, zodat mensen zonder boeken te hoeven aanschaffen toch kunnen blijven lezen.

1

Beter bereikbaar zijn in de directe woonomgeving.

1

bezoekjes aan scholen en schoolbezoek aan bibliotheek stimuleren voor de jeugd, Aanwezigheid op speciale markten met een
kraampje om nieuwe doelgroepen te zoeken. Meedoen aan speciale projecten voor (eenzame) ouderen om ze bezig te laten blijven
met nieuiwe zaken in hun interessegebied. Aanwezigheid bij welkomstsessies voor nieuwe Nederlanders, zo nu en dan aanwezigheid
in AZC's

1

Bibliothecarissen zouden ingezet kunnen worden als literatuurconsulent in het voortgezet onderwijs.

1

Blijf op basis- en voortgezet onderwijsscholen actief!!! Help onderwijsend personeel bij het laten lezen van kinderen!

1

Contributie verlagen

1

Dagdeel samenkomst organiseren voor mensen met dementie

1
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Dat zou ik zo niet weten. Er zijn al best wel veel dingen/ activiteiten die ze doen.
De Bibliotheek in Assen. Zou moeten zorgen voor een filiaal of een afhaal en samenkomstpunt in de wijk Marsdijk. Want dat is een
groot gemis. Je kunt geen krant geen magazin of weekblad meer lezen. Boeken lezen doe ik al sinds 2013 niet meer omdat het filiaal
weg moest. Wat een verarming van de gemeenschap. De kinderen van de omliggende scholen waren zo gewend even met de klas
naar de Biep te gaan. En moe je nu kijken, belachelijke middenstands kook en kolkende taal avonden. Met peperdure sprekers.
Waarom eigenlijk. Waarom moeten we 10 km fietsen of met de auto naar de stad en duur parkeren om een boek te kunnen lenen. Al
die vragen slaan toch nergens op.

1

1

De bibliotheek is goed bezig

1

De bibliotheek zou de kern in een stad of dorp kunnen zijn voor kennis, voorlichting en hulp. De bibliotheek zou goed kunnen
samenwerken met de gemeente/stad/belastingdienst/rijk etc (dus veel overheidsinstellingen in 1) voor het geven van voorlichting. Zo
hebben mensen 1 adres/loket waar ze terecht kunnen voor allerlei vragen. Voor veel mensen is het lastig om te weten waar ze welke
vraag moeten stellen, dus 1 loket zou erg welkom zijn.

1

De digitale wereld wordt steeds groter. Een aanbod wat aansluit bij de veranderingen lijkt mij onmisbaar.

1

De e-boeken makkelijker beschikbaar maken. Momenteel is dat proces nog zo ingewikkeld, dat het bijna niemand lukt (hoor ik van veel
mensen om mij heen). Bij Bol.com oid is het veel makkelijker om boeken te bestellen en dan staan ze meteen op de e-reader.

1

doorgaan en NIET bezuinigen

1

Duidelijke aanwezigheid ook in de wijken.

1

duidelijke publiciteit over de activiteiten politiek cafe samenwerking met Drents Archief en musea

1

Duidelijker en specifieker zijn in het aanbod van dienstverlening en sociaal sterker personeel. Het personeel vind ik niet erg
toegankelijk.

1

Een bibliotheek moet een bibliotheek blijven met als dat mogelijk is andere activiteiten maar in hoofdzaak moet het toch een
bibliotheek zijn

1

Een relatie aangaan met een organisatie die een eenvoudige koffie/thee/appelgebak kan organiseren in de bieb. Dan wordt het
aantrekkelijker voor mensen om af te spreken in de bieb.

1

Geen idee

1

Heropenen filialen

1

Het is goed zo

1

Ik betreur het nog steeds dat alle kleine filialen in Assen zijn opgeheven. Prijs me gelukkig dat mijn kinderen daar nog wel van hebben
kunnen profiteren. Maar nu moet je als ouder altijd met jonge kinderen mee en door grotere afstand ook vaak met de auto (parkeren!)
En hetzelfde geldt voor ouderen.

1

ik kom al bijna 70 jaar in de bibliotheek en zou niet zonder kunnen, maar wat ze meer moeten doen weet ik niet. Ze zijn al enorm met
de tijd meegegaan.

1

ik vind het goed zoals het is

1

Ik zou de bibliotheek van de provincie Drenthe adviseren eens te kijken hoe de provincie Groningen haar bibliotheken en
abonnementen geregeld heeft. Ik ben heel lang lid geweest van een bibliotheek in de provincie Groningen en door verhuizing sinds
kort lid van de bibliotheek in Assen. Ik vond het in de provincie Groningen veel publieksvriendelijker dan wat ik momenteel in Assen
ervaar. Daarbij heb ik het over simpele dingen als een mailtje voordat de uitleentermijn verlopen is. Dit kan te laat inleveren van
geleende materialen voorkomen, en daarmee ook ergerlijke boetes. Geen boetes voor boeken die een paar dagen te laat worden
ingeleverd is in Groningen al lang gewoon. De ergernis over dit soort 'gedoe' is zo groot dat ik overweeg het lidmaatschap op te
zeggen.

Ik zou geen nieuwe activiteiten kunnen benoemen. Maar wel doorgaan op dit ingeslagen pad.
In de vorige vragen werd de mogelijkheid om in de bibliotheek hulp te vragen bij problemen op het gebied van laaggeletterdheid en
computer gebruik an de orde gesteld. Als bibliotheken daar een rol in kunnen en willen spelen moeten ze dat duidelijker onder de
aandacht brengen, ook bij mensen die niet naar de bibliotheek gaan. Koppel nieuwsbrieven van de bibliotheek los van de
overkoepelende organisatie. In Assen krijg ik de nieuwsbrief van DNK (ook de bioscoop) waar de bibliotheek deel van uit maakt. Ik heb
mij daarvoor afgemeld.

1

1

1

Kennelijk ben ik niet goed op de hoogte van het aanbod/ programma van de bieb. Dus misschien zijn jullie al héél goed bezig :-) Wij
zijn een druk gezin en gebruiken de bieb vooral voor leuke leesboeken voor het slapen gaan. Voor de rest zoeken we kennis vooral op
het www O... ja van jullie films maken we wél regelmatig gebruik. Vooral ook voor kleine kinderen hebben jullie een leuk aanbod!

1

Leesterras aantrekkelijker maken door goede koffie en thee. Dan ga je er eerder afspreken.

1

Lezingen/workshops organiseren van migranten voor alle belangstellenden.

1

Meer activiteiten voor alleenstaanden en zondagsopening

1
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meer afhaalpunten

1

meer openheid en ga eens in gesprek met de bezoekers van de bieb op een door de weekse dag

1

meer voor ouderen, vooral activiteiten om in contact te komen, informatie over vrijwilligers werk

1

Meer/beter samenwerken met organisaties die eenzelfde doel voor ogen hebben. Ik denk daarbij aan ouderenorganisaties,
organisaties als Seniorweb, jongerenwerk, etc.

1

n.v.t

1

Nederlandse taal leren voor nieuwe Nederlanders

1

Niets

1

Niets. Mooi bij het boekenverhaal houden.

1

Ontmoetingsmomenten

1

Onze bieb doet al veel. Die toont al veel initiatief zowel voor ouderen jeugd en mensen uit het buitenland. Dus ik zou zo snel niet iets
weten. Ze zijn goed aanwezig.

1

ook cursussen voor gevorderden

1

Toegankelijk maken voor iedereen

1

Vooral doorgaan met het aanbieden en vernieuwen van diversiteit van activiteiten

1

Weer een gewoon opzoeksysteem en niet op onderwerpen of thema’s. Je maakt de mensen hulpbehoevend. Ik wil mij graag zelf
kunnen helpen. Ik raad nu ook al veel mensen aan om te reserveren, hoef je niet eindeloos te zoeken. Je voelt je nu vaker eerder een
dwaler dan een genieter bij je bibliotheekbezoek.

1

weet niet. vind de bieb al van onschatbare waarde

1

Wijkfilialen hebben

1

Zo door gaan

1

Zo doorgaan

1

Zo laagdrempelig mogelijk blijven, ruim aanbod blijven aanbieden

1

Bibliotheek Meppel
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Aantal keer
genoemd
Al eerder gemeld. Ook bij de bib zelf. De vindbaarheid van de boeken is soms lastig. De letters in rekken die de alfabetisch volgorde
van de boeken aangeven zijn slecht te vinden. Voorgesteld deze letter groter te maken. Nu staan ze tussen de boeken en klein van
afmeting. Haast niet te vinden!

1

De actie 'vakantieboekentas' vond ik erg leuk. Mijn kinderen lezen vaak dezelfde soort boeken, maar kwamen door deze tas (die
samengesteld was n.a.v. interesses van mijn kinderen) ook in aanraking met andere boeken. Superleuke en nuttige actie!

1

De gratis cursussen vind ik een verrijking

1

Ga gewoon zo door. Blijf allert op actuele zaken. Hoop op structueel veel subsidie voor de toekomst. SUCCES!!!!!!!!!!!!!!!

1

geen

2

Geen opmerkingen.

2

Het boekenbestand mag wat mij betreft wel wat uitgebreider. Ook het bestand in boeken in vreemde talen. In Meppel zijn alle Duitse
boeken verdwenen!

1

Hoop dat de bieb blijft

1

ik ben blij dat veel mensen kunnen genieten van de leestafel met eten en drinken. Zelf mis ik wel een stilte plek

1

Ik denk dat door de vele mogelijkheden van internet de bibliotheek steeds minder zal worden gebruikt om kennis op te doen. Misschien
dat de functie verschuiven zal naar een ontmoetingsplek, maar zelf heb ik daar geen behoefte aan.

1

Ik geniet erg van mijn grote abonnement!

1

Maak van de bibliotheek weer een bibliotheek waar boeken, tijdschriften etc. kunnen worden gelezen en geleend. Een plek waar je
rustig kunt zitten zonder jankende, schreeuwende, danwel rennende kinderen. De bibliotheek lijkt nu meer op een crèche en een
lesgevend instituut. Kinderen en lesgeven naar de woensdagmiddag.

1

Momenteel geen

1

nee

10

Nee

6

nee hoor; duidelijk

1
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Nee.

1

Nee. Ga zo door.

1

Neen

1

Niet alleen acties voor nieuwe leden maar ook voor de bestaande klanten.

1

Probeer vakbekwame mensen vast te houden. Ik vindt het schandalig dat uitstekende vaste medewerkers (met meer dan 25
dienstjaren) worden ontslagen en worden vervangen door aardige vrijwilligers met nul kennis. Ik zou willen dat jullie geen vrijwilligers
meer konden vinden.

1

Schep alternatieven voor mensen die 60 euro p jaar te hoog vinden.bvb.strippenkaarten per item/tijd

1

Bibliotheek Nijeveen
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Aantal keer
genoemd
Nee

1

Zorgen voor meer nieuwe boeken in de dependances van meppel. En snellere levering van gereserveerde boeken. Nu moet ik weken
en zelfs maanden wachten voor het boek komt.

1

Bibliotheek Emmen
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Aantal keer
genoemd
Alle romans weer bij elkaar zetten en niet op 2 verdiepingen, en alle boeken met de rug (band)naar voren

1

Blijven denken en proberen te vernieuwen. Niet alleen aan te lezen 'dingen' denken in de toekomst. Voorbeeld dat leden van de
bibliotheek e-books kunnen lenen/lezen; dus meegaan met de trend.

1

De concurrentie met internet niet aangaan. Veel al landelijk en of internationaal de toekomst richting geven. (Niet zelf gaan prutsen).

1

geen

2

Geen

1

heb ik nog niet gemeld: de lezingen, prachtig en heel informatief!!!

1

Het woord 'leuk' wijzigen in een ander woord bijvoorbeeld 'prettig'.

1

Hoewel de bibliotheek er ook is voor activiteiten en ontmoetingen, vind ik ook de functie van rustpunt belangrijk. Het valt me op dat er
veel "lawaai" is in de bieb, ook al zijn er geen geplande activiteiten. Mensen voeren luidruchtige conversaties met elkaar of via de
telefoon. Of er wordt lesgegeven in het Nederlands op luide toon. Ik vind dat storend. Wellicht zou dit een punt van aandacht kunnen
zijn en de medewerkers de mensen die zich hieraan schuldig maken erop kunnen wijzen dat het ook iets zachter kan.

1

Houd de hangjongeren buiten de bieb, ik voel me er soms niet prettig bij wanneer ik langs zo’n appende groep mijn weg in de bieb mag
vervolgen. Van lezen, studeren door hen is geen sprake....

1

Ik mis in de bibliotheek wel een gezellige leestafel tussen de boeken, zoals sommige kledingzaken of café s hebben. Aan zo'n tafel krijg
je makkelijk contact met elkaar. Nu moet je hiervoor naar de kantine. Dat is jammer

1

Ik vind dat de app te summier werkt, catalogus geeft alleen zichtbare resultaten als je de schrijver of de titel goed schrijft maar net als
op Google moet je ook resultaten zien als je het niet precies weet maar wat in de buurt komt. Het is echt onvoldoende wat de catalogus
oplevert aan resultaten.

1

Ik zou vooral inzetten op kennisverwerven en ook zorgen dat iedereen dat weet. Dus toch wel helpen met allerlei private zaken ( DigiD)
maar zodanig dat het een vertrouwensfunctie krijgt.

1

Ja ik vind dat de bibliotheek regelmatig moet vragen aan haar leden of zij tevreden zijn over het voorradige materiaal.
Meer cursussen geven op het gebied van moderne media en website bouwen, ook voor stichtingen en verenigingen die sociaal werk
doen.
Mensen in de gemeente nog meer informeren over de verscheidenheid aan activiteiten, indien mogelijk op een laagdrempelige manier.

1
1
1

misschien meer mensen die taalonderwijs kunnen geven .

1

N.v.t.

1

nee

8

Nee

7
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Nee zou het zo niet weten. Denk dat het een goede plek is om samen te komen en om mensen te helpen met bepaalde zaken

1

Nee, eigenlijk niet, behalve dat er weinig is op spiritueel gebied, vind ik de bieb wel prima zo.

1

Nee.

2

Neen

1

neen. dank U

1

prima medewerkers, goede service.

1

zo al genoemd, vermijd het om over te gaan op het gebruik van de engelse taal. Het is of het 1 of het ander,liefst met een keuze
mogelijkheid ,maar niet nederlands en engels door elkaar. Ik doel hier op de site

1

Zorg er voor dat het lidmaatschap betaalbaar blijft, ook voor mensen die minder te besteden hebben.

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Aantal keer
genoemd
Ja, Ik help mensen met het aanvragen van een energielabel voor hun woning en dan kom ik ook weleens bij mensen die moeite
hebben met dingen als een digid aanvragen. Dan help ik ze er zelf even mee. Ze willen vast geen cursus ervoor volgen. Het probleem
is vaak dat ze gebruikersnaam en wachtwoord niet goed opschrijven om te bewaren, dat ze de hoofdletters en de leestekens niet heel
duidelijk opschrijven, waardoor ze later niet meer kunnen inloggen.

1

Bibliotheek Klazienaveen
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Aantal keer
genoemd
nee

4

Nee

4

Nou ja voor weinig geld jezelf verbeteren. Het is voor sommige mensen veel geld de contributie

1

Suggestie bieb Klazienaveen: Openingstijden aanpassen, 10:00 open i.p.v. 11:00

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Aantal keer
genoemd
Nee.

1

neen

1

Servicepunt Emmerhout
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Aantal keer
genoemd
nee ik ben zeer tevreden over de bib

1

Hoogeveen Centrale
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Aantal keer
genoemd
*verdiep je nog meer in je (soms onverwachte) klantgroepen

1

Al toegelicht in het antwoord op de vorige vraag.

1

Alleen maar een compliment voor een fijne bibliotheek!

1

Bibliotheek is de plaats bij uitstek om via een laagdrempelige toegang veel basiskennis en info te verstrekken. Het moet niet meer
alleen een plaats zijn waar je boeken kunt lenen.

1

Een behoorlijk aantal vragen zijn leeftijds afhankelijk , ik ben gepensioneerd . Een keuze mogelijkheid nvt zou veel
waarheidsgetrouwer zijn dan de keuzes die ik nu moest maken

1

Een taalcursus, vergadering in de open ruimte kan soms prima. Gedempt stemgeluid is gewenst. Graag attentie.

1
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Geen

1

Geen suggesties

1

Het is me de laatste tijd enkele malen overkomen dat er veel lawaai is in de bibliotheek.. Schoolklassen die bezig zijn (heel nuttig en
noodzakelijk), maar dit wel op een uiterst lawaaiige manier. Voor mij is de bibliotheek ook een plek waar het rustig is - of anders
misschien lawaaiig op van te voren bepaalde tijdstippen -. Twee keer heb ik echt rechtsomkeert gemaakt, omdat er wat mij betreft te
veel geluidsoverlast was. Rennende kinderen, geschreeuw.

1

Ik ben erg blij dat de bibliotheek is blijven bestaan in Hoogeveen. En de service vind ik geweldig.

1

Ik ben speciaal verhuisd naar de plek waar ik nu woon om voorzieningen als de bibliotheek lopend te kunnen bezoeken. En ik vind het
heel goed dat de bibliotheek vanaf 10.00 uur open is en nu ook op de zondagmiddag.

1

Ik ben zelf wel gesteld op stilte in de bibliotheek het oude leeszaal en studiezaal ambiance zou ik wel gaan missen ik iets wil lezen of
aan het internetten ben. Ik zou zelf niet zo enthousiast zijn als de bieb meer een ontmoetings cafe zou zijn zonder een afgescheiden
stilte, studie en/of lees ruimte.

1

ik vind de vragen in de enquete soms te lang

1

nee

5

Nee

7

Nee niet in het bijzonder.

1

Nee, alles is behandeld, denk ik.!!

1

Nee, op dit moment niet

1

neen

1

Neen helaas, ik ben een zeer tevreden mens met een geweldig mooie bibliotheek.!

1

Neen, dank u

1

Sommige vragen zijn multi-interpretabel.

1

Waarom is er geen melding als ik een boek reserveer dat ik al gelezen heb? Zou voor mij heel handig zijn, ik vind het best wel een
gezoek bij eerder geleende titels.

1

Zie vorige vraag.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Aantal keer
genoemd
abonnement goedkoper

1

Dat ik het Assense Bibliotheek beleidt een aanfluiting vind. Doe er iets aan directie. Maak het lenen en lezen van boeken weer mogelijk
in de buitenwijken. Bibliotheek moet een verbindend, sociaal educatief gebeuren zijn? Maak dat er dan ook van. Hier in ons fijne maar
leesarme Assen.

1

De optie: ik zou mijn buurman/buurvrouw niet doorverwijzen maar zelf helpen met het aanvragen van een DigiD stond er niet tussen....
de vraag over dat iemand slecht kan lezen is iets anders dan dat iemand niet kan lezen SLECHT is een waarde oordeel geen feit.

1
1

Ebooken lenen via de site van de bibliotheek. Misschien is er wel van alles duidelijk over de mogelijkheden die de bibliotheek je biedt,
maar misschien zou de opening van site daarmee kunnen beginnen. Nu komen meteen boeken in beeld. Evengoed kom je pas bij je
boek door te zoeken.

1

Ga zo door!

1

geen

2

Geen

2

Goedkoper abonnement met mogelijkheid om minder boeken per jaar te lenen

1

Graag openingstijden verruimen naar iedere zondagmiddag geopend

1

Groepsgewijze bijeenkomsten

1

Het gedeelte boeken boven (yong adult) geloof ik, zou ik naar beneden halen en b.v. afdeling reizen en poëzie naar boven. Voor reizen
kom je gericht naar de bieb en neem je ook wel de moeite om naar boven te gaan. Yong Adult zou wel wat prominenter aanwezig
mogen zijn naar mijn idee. Succes met de uitslagen :-)

1
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Ik vindt het een neergang dat de bibliotheken uit de wijken verdwenen zijn. De bibliotheek geeft aan maatschappelijk betrokken te
willen zijn, maar holt dit zelf uit door alleen een grote vestiging te hebben in de binnenstad. Hier moet men of op de fiets of met de auto
heen. Mensen met een kleine beurs en ver vd stad af wonen, wordt de mogelijkheid ontnomen om geregeld naar de bibliiotheek te
kunnen, o.a. vanwege de afstand en de hoge parkeerkosten. Ik kom naar de bibliotheek om te lezen en ben niet gedesinteresseerd (en
vindt het zelfs hinderlijk) in de repetitie van een (school-) band die door de gehele ruimte irritante ruis veroorzaakt (Lees bij ruis: kabaal,
herrie).

1

Ik vraag me af of het doel van dit BiebPanel is dat er vragenlijsten ingevuld worden, of dat het doel is dat er naar abonnees wordt
geluisterd. Mijn suggestie: luister echt naar de wensen van gebruikers. En houdt op met die onzinnige boetes, want dit soort 'straffen'
levert geen beter gedrag, enkel ergernis. Uit allerlei onderzoek is al jaren duidelijk dat belonen beter werkt dan straffen.

1

Ik zou de bieb weer graak zien als een rustige plek waar je even lekker kan zitten lezen. Bibliotheek Assen is daar een heel slecht
voorbeeld van. Ga tegenwoordig liever naar Beilen, daar is het nog echt bibliotheek.

1

Lastige onderwerpen, want ik zie de functie van een bibliotheek echt als een instituut dat lezen van goede boeken voor iedereen
toegankelijk maakt.

1

leden de mogelijkheid bieden om de leentermijn van 3 weken uit te breiden naar 4 weken. Dit is voor mij van belang omdat ik binnen 3
weken meestal geen boek uitlees. Dit is een punt van overweging om mijn jaarabonnement te beeindigen voor 2019 aangezien ik hier
iedere periode tegenaan loop. Misschien is dit ook en puntje voor andere drukke mensen die puur voor de ontspanning lezen en dat
zijn er volgens mij best veel.

1

Mensen ontmoeten in de bibliotheek aan bv de leestafel is wel leuk maar soms is het wel heel veel lawaai. Nu hoeft het echt niet terug
naar vroeger toen je alleen mocht fluisteren (en dan ook nog niet teveel) maar af en toe zou het toch fijn zijn als het iets minder was.

1

nee

16

Nee

11

Nee hoor

1

Nee, maar complimenten voor diverse activiteiten als "derde dinsdag" .

1

nee, op dit moment niet.

1

Nee.

2

Nee. Maak meer reclame in huis aan huis blaadjes. Ook het feit dat men gratis kan deelnemen aan activiteiten. De bieb, moet alleen
niet de taken willen overnemen die m.i. bij de gemeente thuishoren. Begin ook eens met het " normaal" ordenen van de boeken i.p.v.
overal boeken neer te zetten. Ik zie na 50 jaar door de bomen het bos niet meer, laat staan iemand die nieuw is. Je verzuipt.

1

neen

1

Neen

1

Nogmaals: voor mij persoonlijk is de bieb er alleen om boeken te lenen. Maar jullie doen veel meer. Ik weet niet precies wat, maar heb
ook geen hulpvraag zeg maar. Dus dat ik veel punten in de enquête invul in het midden komt daardoor.

1

Op dit moment niet

1

Oude voet doorgaan

1

samenwerken met andere culturele organisaties. ook high culture activiteiten bieden, zodat je je potentiele ledenbestand uitbreidt.

1

Voor mij is het beschikbaar houden van veel actueel materiaal waar ik actief naar kan zoeken voldoende. De rol als actief educatief
centrum lijkt minder relevant.

1

Zondagsopening in de winter is heel prettig! Graag handhaven

1
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