BiebPanel regulier onderzoek 2017 1 - Betrokkenheid bij de Bibliotheek - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken
Bibliotheek Meppel
Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Altijd behulpzame medewerkers..... Makkelijk boeken kunnen reserveren Goede website Ben oudere die veel leest,dus zeer dankbaar
voor deze instelling

1

Behulpzaam personeel,veel wisseling van boeken, tafels met nieuwe boeken en aanraders etc.

1

Behulpzaamheid. Correct bij reserveringen. Vriendelijke medewerkers.

1

Ben al blij dat er in ons dorp een bibliotheek is (Vledder) die ook nog meer dan 1x per week over is. Is een vrolijke ruimte en aardig
personeel. Bieb Meppel vind ik prachtig geworden!

1

ben blij met al de boeken die ik kan lenen en als ze uit de provincie komen is het gratis. De service is niets over te klagen.

1

Biedt naast boeken en tijdschriften e.d. Ook leuke activiteiten.

1

De bieb in Meppel is licht en modern ingericht. Het assortiment is voldoende.

1

De nieuwste boeken vlot te leen, online app reserveren is geweldig!

1

Er is een behoorlijk aanbod van actuele boeken over diverse onderwerpen.

1

Er is heel veel keus in boeken zowel voor volwassenen als voor kinderen. Grote letter boeken maar ook studieboeken, e books en
tijdschriften en ook dvd en cd's. Je kunt gebruik maken van computers en het personeel is erg hulpvaardig.

1

fatsoenlijke medewerkers

1

Fijn dat ik daar veel keus aan boeken heb

1

Fijne sfeer, grote collectie

1

Gevarieerd aanbod van boeken en andere media

1

Gezellig

1

goed assortiment, prettige sfeer, vriendelijk en behulpzaam personeel.

1

Goede boeken, ook de nieuwste. en goede service.

1

Goede keus qua boeken

1

Goede keuze uit nieuwere boeken. Fijne koffie.

1

goede service, koffiehoek, leestafel, ruimtelijk, licht, overzichtelijk.

1

Het is een fijne plek om naar toe te gaan. Boeken uitzoeken, krant lezen, iets op de computer zoeken, uitprinten. Een kopje koffie
drinken, wat helaas niet meer gratis is...

1

Het is er aangenaam om tijdschriften te kunnen lezen en het bestellen van boeken via de site gaat geweldig gesmeerd.

1

Hij is toegankelijker geworden ook voor de sociale contacten en een kopje koffie erbij maakt het aantrekkelijk , voor degene die dat
willen.

1

ik kan er alles vinden wat ik zoek, prettig personeel

1

Ik maak vaak gebruik van de OB om materiaal van elders aan te vragen (in en buiten de provincie) voor mijn research. Wanneer ik
daarbij hulp nodig heb (bv omdat een titel niet in de online catalogus staat) wordt ik goed geholpen.
Ik vind het een prettige plek om te zijn, het straalt rust en gezelligheid uit. Bovendien is het overzichtelijk ingedeeld.
Ik voel mij er welkom, het is laagdrempelig. Veel keus in boeken. Reserveren gaat heel gemakkelijk. Ik kan er een kopje koffie drinken.
Grote leestafel. Lekkere stoelen om boek even in te kijken. Computers om iets op te zoeken

1

1
1

Kan er over het algemeen boeken naar mijn smaak vinden, vind het een mooie, rustige ruimte en voor vragen is er altijd wel iemand
bereid om te helpen.

1

keuze, inrichting, rust, koffiehoek

1

leuke boeken voor volwassenen en kinderen , personeel altijd bereidt te helpen

1

lezen vind ik belangrijk ook voor de kinderen, goede sfeer , veel boeken, behulpzame medewerkers

1

Meppel is gewoon een fijne bibliotheek!

1

Mijn aanvragen worden goed behandeld. De leestafel met de tijdschriften vind ik geweldig.

1

Modern. Keuze genoeg. Hulpvaardig.

1

Mooi voorraad te lenen boeken.

1
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1

Mooie bibliotheek, overzichtelijk, klantvriendelijk.

1
Omdat het een fijne bibliotheek is. Er zijn heel veel boeken, enorme keus. Ook wat betreft CD's tijdschriften ed. Zelfs in de
zomervakantie als er heel veel is uitgeleend is er nog ruime keus. Het personeel is altijd zeer vriendelijk en behulpzaam. Je kunt er op
je gemak een hele tijd zijn. Ook rustig lezen en gebruik maken van de verschillende zitjes die er zijn. De ruimte is overzichtelijk en
gezellig gemaakt. De extra openingstijden op zondag in de winter is ook een hele fijne extra service.
1

Omdat ik alles kan vragen wat ik niet snel kan vinden
Omdat ik graag lees en geen boeken wil kopen steeds. En op aanvraag ook speciale boeken kan lezen. En dat zonder extra kosten.
En het is gezellig en lekker koffiedrinken af en toe. Bovendien zit mensen van Senior Web daar geregeld.

1

Overzichtelijke bibliotheek. Medewerkers zijn attent en capabel. Boekenaanbod beter geworden.

1

Prettige sfeer, ruime keus aan boeken, tijdschriften en andere info.

1

ruim assortiment. vriendelijke mensen.

1

Ruime bibliotheek. Veel boeken en mogelijkheid indien boeken niet aanwezig zijn, vanuit een andere vestiging te reserveren.

1

Ruime en goede keus aan boeken, goede sfeer, prettige inrichting

1

Ruime openingstijden en dicategorie in de buurt. Ruim aanbod van boeken en tijdschriften.

1

Ruimtelijk; prettig ingericht; eindelijk ook mogelijkheid om rustig, stil te lezen. Personeels is vriendelijk en deskundig. Fijne bieb!

1

Veel boeken en genoeg te bestellen uit andere

1

Veel boeken, goede informatie per mail, leuke verkoop afgeschreven boeken, fijne plek.

1

Veel keus

1

Veel mogelijkheden, lezen, lenen, internet ed.

1

Zo veel boeken binnen handbereik. En ik vind het systeem van reserveren van een boek en dat dan vervolgens na enige tijd, zonder
kosten, het gewenste boek in de bibliotheek van keuze klaargezet, fantastisch! Ook het geautomatiseerde zoeksysteem in de catalogus
vind ik erg handig. Wat ik ook waardeer is dat je in Drenthe in elke bibliotheek je boeken kunt lenen en terugbrengen, heel makkelijk!

1

Bibliotheek Emmen
Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
1. Er werken mensen met een"klantvriendelijke" instelling. 2. De collectie wordt wat mij betreft tijdig ververst.

1

Aardige medewerkers, prettige sfeer en voldoende nieuwe aanwinsten.

1

Altijd al fijn om bezig te zijn met boeken en kan er altijd heerlijk rondsnuffelen in allerlei mooie boeken. Mijn hele leven al bezig met
lezen.

1

altijd behulpzaam en vriendelijk bus personeel

1

Altijd vrie ndelijk antwoord op mijn vragen

1

Altijd wat te lezen. Informatie te vinden enz.

1

behulpzame en zeer vriendelijke medewerkers. gewend aan de nieuwe presentatie, gelukkig met de wijze waarop materiaal wordt
gepresenteerd. dat wat ik nodig heb weet ik zelf te vinden, anders met hulp van een medewerkster. ik reserveer veel boeken, deze
boeken worden netjes voor mij opzij gezet. Lukt het me niet ze binnen de gestelde tijd op te halen, met een mailbericht krijg ik
verlenging, top!

1

betrouwbaar medium

1

boeken, info, activiteiten combi

1

De bibliotheek in Emmen heft een goede sortering boeken en ruime openingstijden. De bibliobus in Schoonebeek is erg beperkt wat
betreft sortering en openingstijden.

1

De grote collectie niet alleen Nederlands, maar ook Engels

1

De keuze aan boeken en de inrichting

1

Een heerlijke plek om te zijn voor een boekenwurm en filmfreak. Vriendelijke medewerkers en een fijne sfeer

1

Er is veel aanbod v.w.b. mijn interessegebieden.

1

erg vriendelijke medewerkers

1

Fijne medewerkers en goede boeken

1

gereserveerde boeken worden altijd binnen redelijk termijn geleverd

1
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Gewoon redlelijk tevreden

1

Goed aanbod van engelstalige boeken; ook reguliere aanbod goed. Aanbod kranten voldoende. Aanbod tijdschriften goed. Prettige
omgeving om te verblijven.

1

goed aanbod, veel extra's

1

Goede hulp bij zoeken, vriendelijke vrijwilligers

1

Goede manier om te lezen

1

Goede sfeer Groot aanbod Fijn dat men boeken kan reserveren

1

groot aanbod

1

groot aanbod van boeken

1

heel veel keuze, mooi ingericht, veel voorzieningen

1

Het aanbod wat er is, boeken, platen en dvds

1

Het altijd boeken kunnen lenen en de aardige medewerkers en de lekkere koffie en broodjes.

1

het leescafe is een aanrader en ook het assortimentboeken maakt me blij

1

Ik hoef maar iets te vragen en ik word uiterlijks vriendelijk geholpen. Heb daar door zelf ook veel geleerd.

1

Ik kan boeken lenen en voor advies staat er altijd iemand klaar

1

ik kan er de meeste nieuwe boeken wel vinden die ik wil lezen door het diverse aanbod lees ik ook boeken waar ik normaal niet aan
zou denken fijne plek om rustig in boeken en tijdschriften te bladeren

1

ik kan er zo naar binnen lopen, openbaar!! ik kan er, de wereld, boeken en tijdschriften lenen, vandaag lenen, morgen terugbrengen en
nieuwe lenen men is er vriendelijk, hulpvaardig ik kan koffie en/of thee drinken ik ga gewoon heel graag naar de bibliotheek, ben
gewoon heel erg enthousiast!!!

1

Ik kan voor een kleine prijs alles lezen wat ik wil. Ik kan boeken en dvd's ophalen voor mijn kleinkinderen als ze komen logeren. En als
ik te vroeg ben voor een afspraak kan ik er even rustig zitten met een tijdschrift en iets te drinken.
Ik vind het heerlijk om te lezen. De bieb is een luilekkerland om rond te kijken, boeken uit te zoeken , info op te zoeken.

1

1

Ik vind het prettig/ ben er blij mee dat er een bibliotheek is waar je boeken kunt lenen en zomaar naar binnen kunt lopen en even
verwijlen / gaan zitten om even iets te lezen.

1

Ik vind hier de boeken, die ik graag lees.

1

Ik word altijd prima geholpen.

1

Je kan boeken reserveren, beneden vind ik de tafels leuk om zo even een boek mee te nemen, grote collectie

1

kan er alles wat ik voor het lezen zoek vinden

1

Kan er de boeken vinden die ik zoek.

1

Klantvriendelijke medewerkers, goede duidelijke indeling en opbouw. Ruime openingstijden.

1

laag drempelig , keurig schoon , overzichtelijk

1

Leuk om boeken en tijdschriften uit te zoeken. Vriendelijk en behulpzaam personeel.

1

Makkelijk boeken lenen

1

Mooi ingerichte ruimte met hier en daar zitjes, ruime keus aan boeken in verschillende genres

1

mooie ruimte, ruime keuze uit boeken, vaak lekker rustig,mooie kinderruimte met spelcomputer

1

Na een beetje oefenen kan ik meestal wel vinden wat ik zoek en anders is het personeel buitengewoon behulpzaam. Ik moet bekennen
dat ik vaak boeken uit de catalogus zoek en dan laat reserveren. Ook omdat ze vaak ergens anders vandaan moeten komen.

1

Om de verrijkende mogelijkheden die geboden worden

1

Omdat ik van lezen houd.

1

Personeel is altijd vriendelijk en graag tot helpen bereid. Verder vind ik het heerlijk rustig een aantal boeken uit te kunnen zoeken om
thuis te lezen.

1

personeel is deskundig en altijd bereid om je te helpen

1

prettige omgang, zeer goede leeshoek:Emmen,grote keuze

1

ruime keuze. behulpzaampersoneel

1

Toegang tot veel boeken en informatie.

1

Uitgebreide collectie. Ik voel me welkom. Vriendelijk personeel. Gebruiksvriendelijke website. Mogelijkheden tot reservering.
Inleverattendering.

1

Vaak vind ik er wat ik zoek en de medewerkers zijn zeer vriendelijk en behulpzaam

1
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Veel boeken, en is er een boek niet is het meestal te reserveren via een ander bieb in of buiten de provincie. Super! Dat geldt ook voor
DVD 's trouwens.

1

Veel keus, goede service.

1

Veel keuze, netjes.

1

veelzijdig, deskundig personeel, vriendelijk en behulpzaam. Veelzijdig aanbod

1

vele soorten boeken en ook veel up to date studieboeken

1

verbeterde openingstijden ,aardig en deskundig personeel

1

Vriendelijk en behulpzaam personeel. Overzichtelijk.

1

Zeer uiteenlopend aanbod.

1

Zo ontzettend veel informatie(boeken) onder handbereik. Een boek/tijdschrift staat voor mij toch nog altijd boven het internet.
zowel de volwassen uitleen als ook de jeugd uitleen is erg royaal; veel keuze, ook veel en regelmatig nieuwe boeken

1
1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
ben blij dat er een bieb in emmer-compascuum is. Lees namelijk veel en graag.

1

Een plek waar je tegen lage kosten kennis op kunt doen.

1

Bibliotheek Klazienaveen
Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
1. Ik lees ontzettend graag boeken. 2. Ik ben vrijwilliger bij de bieb.

1

Bibliotheek is vernieuwd. Alles is makkelijk te vinden en behulpzaam personeel. Kinderhoek is mooi gemaakt.

1

goed geoutilleerd, op de hoogte van veel zaken en vriendelijk

1

Het personeel is deskundig, behulpzaam en bereid mee te denken. Er hangt een positieve sfeer. De nieuwbouw heeft goed gedaan.
Ik hou van lezen, er zijn altijd veel boeken aanwezig die ik leuk vindt. Ik neem er meestal teveel mee om binnen 3 weken te lezen.

1
1

Ik kan bijna elk boek en dvd aanvragen en lenen. Ik lees er kranten en tijdschriften.

1

Ik kan er volop boeken en tijdschriften lenen

1

Ik kan genieten van een boek uit zoeken. In rust.en de vele keus

1

ik krijg thuis de lijst met nieuwe boeken die ik kan reserveren en verlengen gaat ook makkelijk

1

Keuze medewerksters die vriendelijk en bekwaam helpen

1

Omdat ik gebruik maak van reservering van boeken en dvd's. En de keus in de leeszaal is zeer ruim.

1

omdat je daar digitale boeken kunt lenen.

1

vriendelijk personeel, ruime bibliotheek, veel keus voor mijzelf en ook voor mijn kinderen.

1

Ziet er leuk/gezellig uit. Zijn veel dingen te doen.

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Boeken lezen is leuk en het aanbod in de bieb is voldoende gevarieerd.

1

een prima manier om veel te lezen, cd s te lenen en films te zien. makkelijk on line te reserveren

1

Vriendelijk personeel

1

Servicepunt Emmerhout
Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?
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Aantal keer
genoemd
1

Ga er voor ontspanning graag naar toe
Bibliobussen
Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?

Aantal keer
genoemd
Het is een goedkope manier om veel boeken te kunnen lezen.

1

Hoogeveen Centrale
Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Altijd hulp aanwezig als het nodig is. Vriendelijk en bekwaam personeel. Grote verscheidenheid aan boeken en een sfeervolle ruimte.
Altijd klantvriendelijk geholpen, bij vragen en overzichtelijk gerangschikt van de boeken. Grote keus uit verschillende boeken.!!

1
1
1

Collectie, service, vriendelijk, behulpzaam
Dat ik boeken kan lenen tegen een gering bedrag, dat er van alles georganiseerd wordt in de bib van jong tot op oudere leeftijd

1

De medewerkers willen altijd wel helpen wanneer er een probleem is.

1

De vele boeken en tijdschriften/kranten

1

Er is een breed aanbod aan boeken en je kunt er rustig werken en lezen

1

Er is van alles te doen en na te gaan. Ook de sfeer spreekt me aan.

1

Fijn personeel, altijd behulpzaam. Goede collectie. Heel prettig om op aanvraag boeken opgezocht te krijgen ook vanuit andere biebs
in Drenthe.

1

Fijne plek om even rond te neuzen in boeken- en filmaanbod. Goede sfeer, fijn om eens buiten-de-deur te werken met al of niet eigen
laptop. Goede internetverbinding.

1

Fijne plek.Rustige hoekjes. Grote keuze boeken.Nieuwste aan winsten vooraan.Toilet.

1

Fijne sfeer, makkelijk opzoeken wat ik wil. Vriendelijk en behulpzaam personeel.

1

Goed aanbod, hulpvaardige medewerkers.

1

Goed bereikbaar, goede openingstijden, ruime bibliotheek, goed aanbod voor zowel volwassenen als kinderen. Behulpzaam
personeel.

1

Goede inrichting, prima dienstverlening

1

Goede voorzieningen. Prettig personeel

1

goedkoop boeken lezen, ruime keus. geen krappe paden

1

Groot aanbod, gebruiksvriendelijk ingericht, prettig personeel

1

Groot assortiment boeken, Dvd's en cd´s. Makkelijke inname en ook de uitleen werkt prima. Daarnaast kan je haast alles bestellen uit
andere filialen.

1

heerlijk snuffelen in boeken vriendelijk personeel ik kom er graag

1

het is een plezierige ruimte De medewerkers willen je overal mee helpen en zijn vriendelijk. Er zijn veel activiteiten.

1

Het is een prachtige bibliotheek, de service is prima, veel mooie boeken, ik kom er zeer geregeld!

1

Het is een prettige omgeving en het personeel is vriendelijk. Ook het aanbod sluit aan op wat ik zoek.

1

Ik kan boeken lenen die niet in deze bibliotheek aanwezig zijn.

1

Ik kan er precies vinden wat ik wil.

1

ik mag er graag heen gaan om boeken te lenen.

1

ik vind er altijd genoeg mooie boeken om te lezen.

1

Ik word er vriendelijk geholpen [ als dat nodig is] De boeken die ik graag lees zijn er bijna altijd.

1

innovatief, klantvriendelijk, bied mij wat ik vraag van een bieb

1

Je kunt er op vele terreinen informatie vinden . En verder is het heel plezierig om boeken te kunnen lenen en ze niet voor veel geld te
moeten kopen! Je wordt er altijd vriendelijk en met kennis van zaken geholpen

1

Je kunt er van alles in vinden

1

Komen er graag. Veel boeken en van alles erom heen te bekijken. Voor kinderen ook heel aantrekkelijk.

1

Kunnen er boeken lenen.

1
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Leuke ruimte, genoeg boeken/informatie

1

Modern, vaak nieuwe boeken, je kunt van alles vragen

1

Netjes Veel keuze Vriendelijk personeel

1

Om dat hij zo uitgebreid is.

1

Omdat de mensen altijd vriendelijk en behulpzaam zijn,en ik onbeperkt boeken kan lenen en reserveren

1

Omdat er een uitgebreide collectie is. Je boeken kunt reserveren uit de hele provincie zonder extra kosten. Er vriendelijk en
behulpzaam personeel werkt.

1

Omdat ik erg van lezen houdt.

1

Omdat ik graag lees

1

Personeel altijd hulpvaardig en vriendelijk. Goed aanbod, als ik een schrijver zoek grijp ik niet vaak mis

1

Prettige medewerkers, gemakkelijk boeken te reserveren via internet, gemakkelijk verlengen via internet, goed aanbod

1

prettige omgeving en goede overzichtelijke indeling. Personeel is behulpzaam en vriendelijk.

1

Prettige sfeer, goede service, breed aanbod

1

reserveringen perfekt en goede service

1

Ruim assortiment ; laatste jaren meer gebruik van dvd's omdat ik niet aan lezen toekom. Tevens in bezit van e-reader,waarop zoveel
boeken staan....

1

ruim assortiment, makkelijk reserveren, e-mailservice over nieuwe boeken, af en toe een krantje lezen, mooi gebouw , vriendelijk
personeel.

1

Van alles te zoeken en vinden

1

Veel en gevarieerd aanbod van boeken,ea en andere activiteiten

1

Veel keus, met uitzondering van de luisterboeken op CD. Ik hoor deze in de auto, maar heb inmiddels alle boeken geluisterd. Goed
personeel.

1

Veel keuze, overzichtelijk en vriendelijk

1

veel keuze. je kunt veel lezen, voor weinig geld

1

Veel verschillende activiteiten. Veel verschillende uitleenmaterialen

1

Vooral omdat er steeds veel nieuwe boeken en DVD's worden toegevoegd

1
1

Vooral over het instituut bibliotheek omdat ik ontzettend graag lees en niet zoveel geld heb om alles te kopen. Maar de bibliotheek die
ik in Hoogeveen heel regelmatig bezoek ervaar ik ook als prettig. Er is altijd wel iemand te vinden om iets aan te vragen en iedereen
doet al het mogelijke om mijn vraag te kunnen beantwoorden. Iedereen is ook altijd vriendelijk. (De ene persoon die dat niet altijd was
zie ik er haast nooit meer, anders zou het vast een 7 zijn).

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Waarom bent u enthousiast over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Aanbod, sfeer, personeel

1

akkelijk,gezellig,medewerkers zijn behulpzaam

1

altijd goed en vriendelijk personeel aanwezig en natuurlijk heel veel fijne boeken met een ruime keuze.

1

behulpzaam

1

behulpzame medewerkers, ruime keuze

1

behulpzame medewerkers, vaak interessante nieuwe boeken. Mooi gebouw, bruikbare website.

1

Centrale ligging, aangename ruimte, vriendelijke medewerkers

1

de bibliotheek is heel modern, en je wordt er prima geholpen

1

De bieb heeft een mooie, moderne en aantrekkelijke uitstraling en het aanbod is goed. Reserveren en verlengen gaat gemakkelijk
online

1

Divers, fijne ruimte, ben nog lang niet uitgelezen

1

Diversiteit aan activiteiten en diensten wordtgewaardeerd

1

Door de digitale catalogus, zodat je thuis kunt opzoeken en de gratis bespreekservice van een boek.

1

Een fijn binnenkomen, de openheid en het leuke personeel

1

Een fijne plek om te zijn, een nieuw boek halen voelt altijd als een cadeautje.

1
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Er worden leuke workshops georganiseerd, grote keuze boeken, e books, en vak bieb. Makkelijk bereikbaar, en prettig tijdschriften
lezen

1

Fris, modern gebouw met een uitgebreide schat aan boeken, cd's, films etc. Ook is het er heerlijk rutig zitten lezen met een lekker kopje
koffie.

1

Gastvrijheid.

1

Gelukkig een grote keuze aan boeken.

1

gewoon goed tevreden

1

Goed aanbod boeken in een mooie en functionele ruimte gepresenteerd

1

Goed aanbod, (meestal) attente medewerkers, gemakkelijk reserveringssysteem.

1

Goed aanbod, handig reserveren

1

Goede collectie, behulpzame medewerkers, mooie ambiance.

1

goede collectie, vriendelijk behulpzaam personeel

1

Goede digitale organisatie reserveren enzo

1

Goede service, voldoende aanbod.

1

Goede services

1

Groot assortiment. aardig personeel

1

Grote collectie boeken en tijdschriften , behulpzaam personeel en mooie ruimte om te lezen .

1

Grote diversiteit aan boeken en dvd"s. Prettig personeel.

1

Het gebouw is plezierig, er is een breed aanbod en alles is overzichtelijk

1

Het groot lidmaatschap bevalt mij uitstekend! Langer lenen en het reserveren is helemaal super. Ik heb nu ook ontdekt dat ik bladen
kan lenen zoals bv. de Linda: erg leuk!

1

het is altijd mogelijk boeken en cd's te bestellen - de service is goed, het personeel is erg vriendelijk en behulpzaam

1

Het is fijn om boeken uit te zoeken, en de bieb in Assen is een prachtig gebouw!

1

Hij is overzichtelijk.. Je loopt elkaar niet omver er is genoeg ruimte om even op je gemak een boek te bekijken. Vriendelijk en
behulpzaam personeel

1

IBL-service wordt iha goed uitgevoerd. evt problemen goed opgelost.

1

Ideale plek om even bij te komen. Boekenaanbod is super.

1

Ik ga graag met mijn zoontje boeken halen. Hij is 5 jaar en vindt het er leuk. En ik ben blij dat hij veel leert.

1

ik heb er vele mogelijkheden alle boeken halen + DVD's + ik kan mijn boeken gewoon inleveren bij de AH en hoef dan niet helemaal
naar de stad, want de bieb is wel ver en daar kom ik niet gauw in de stad ; ja 1x in de week , speciaal voor de bieb

1

Ik hou van boeken.

1

Ik kan daar voor heel veel dingen terecht. Heb ik vragen over iets dan word ik prettig te woord gestaan.

1

Ik kan thuis digitaal reserveren en er is dagelijks een moment om bibliotheek te bezoeken. Zelfs in weekend en op meerdere avonden.
Tegenwoordig ook redelijk snel de nieuwste boeken. Ben er wekelijks.

1

Ik kan voldoende lenen en kiezen uit een fantastisch groot aanbod.

1

Ik lees graag

1

Ik vind dat de bibliotheek er alles aan doet om leden een leuk programma aan te bieden!

1

Ik vind het fijn dat ik voor een gering bedrag zulke heerlijke boeken kan lezen. Ik zou niet zonder kunnen.

1

informatievoorziening, sfeer

1

lees graag een boek

1

lekker grote bibliotheek, veel boeken, dvd's, tijdschriften etc. Veel hoekjes waar je even kunt zitten.

1

leuke entree; gastvrij onthaal door medewerkers, heerlijk veel ruimte om te gaan zitten bij leestafel of bij boeken

1

Leuke medewerkers, fijne uitstraling, leuke avonden met workshops

1

Modern, best wat keuze (maar zou nog beter kunnen).

1

Modern. Mooi aanbod.

1

Mooi gebouw, leuk uitje met de kinderen, genoeg aanbod voor de kinderen

1

Mooi ruim. Uitgebreide keuze. Vriendelijk personeel. Toilet aanwezig.

1

Mooi, overzichtelijk en met een ruime keuze aan boeken.

1

Mooie bibliotheek met groot aanbod

1

mooie boeken en veel wat mijn belangstelling heeft

1
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Naast alle verkrijgbare boeken, zowel online als in der bieb zelf, ook regelmatig educatieve activiteiten.

1

Niet alleen dat je boeken kan lenen maar daar ook lezen en werken.

1

Omdat er veel activiteiten worden georganiseerd.

1

Omdat ik er meestal kan vinden wat ik zoek en als ik iets niet meteen kan vinden kan ik het aanvragen, dat vind ik ook een goede
service

1

Omdat ik graag rond mag neuzen. Als je iets vraagt, word je vriendelijk te woord gestaan.

1

Omdat ik mij er thuis voel. Als ik vragen heb worden ze beantwoord. Het personeel is vriendelijk en behulpzaam. Het voeldt gewoon
prettig. maar natuurlijk zijn er wel wat verbeter puntjes.

1

Omdat je er boeken kunt lenen, gratis kunt reserveren en je boeken vrij lang mag lenen.

1

Overzichtelijk,groot assortiment en zeer behulpzame medewerkers en prachtige accommodatie.

1

overzichtelijk. mensen zijn behulpzaam. meestal hebben ze wat ik wil hebben

1

Plezierige sfeer en behulpzaam personeel

1

Prachtige ruimte, plek om te lezen, te internetten, veel keus in boeken e.d.

1

Prachtige ruimte, prima medewerkers en een ruim aanbod.

1

Prettig " winkelen "

1

Prettige ambiance, makkelijk bereikbaar

1

Prettige omgeving, aantrekkelijk plek om even bij te komen, wat te lezen. Rustige omgeving om te studeren.

1

Prettige omgeving, prettig personeel. goede faciliteiten

1

Prettige sfeer, laagdrempelig om er gebruik van te maken, zoeken verbinding met sectorgenoten, vernieuwen om een zo groot mogelijk
publiek met de bieb kennis te laten maken

1

Ruim. licht, overzichtelijk, voldoende boeken naar mijn smaak, vriendelijke, behulpzame medewerkers, worden leuke dingen
georganiseerd.

1

Ruime keus in boeken en tijdschriften. De bibliotheek ziet er netjes uit.

1

Vanwege de veelzijdigheid van wat er allemaal georganiseerd wordt.

1

veel boeken fijne omgeving altijd goed en prettig geholpen

1

veel initiatieven; prettige omgeving

1

Veel keus aan boeken. Meeste werknemers zijn vriendelijk.

1

Veel keus aanboeken en tijdschriften, altijd een vriendelijke medewerker aanwezig, gemakkelijk om online boeken te reserveren

1

veel keus boeken - bladen

1

Veel keus, ruime opstellinb vridndelijk personeel.

1

veel keuze

1

Veel keuze

1

Veel keuze, rustige sfeer

1

Veel keuze. Nieuwe boeken snel beschikbaar. Reserveren gratis. Lange leentermijn Onbeperkt aantal boeken lenen Handige app
met o.a. eerder geleende boeken

1

veel ruimtes waar je even rustig kunt gaan zitten om iets te lezen oid. groot aanbod van boeken. ook van technische onderwerpen.

1
1

voldoet aan m'n verwachtingen
Voor mij voldoiende keus in boeken en een op een mooie locatie in de DNK. Personeel is vriendelijk en hulpvaardig.

1

Vriendelijke hulpvaardige mensen. Alles is overzichtelijk en duidelijk geregeld. Je kunt rustig je eigen gang gaan.

1

vriendelijke, behulpzame medewerkers, de combi met bioscoop en theater is prettig, mooie inrichting.

1

Ze helpen me altijd en ik hou van lezen

1

Zou het liefst zelf alle boeken en tijdschriften kopen maar dat is veel te duur. Het meeste wat ik wil lezen is in de bibliotheek te vinden.
Dus dat is een goed alternatief.

1

Bibliotheek Meppel
Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Assortiment, ik reserveer alleen maar boeken, bijvoorbeeld had ik vorig een lijst van top 25 boeken, die in 2015 verschenen waren,
geen één van die boeken is in onze bieb aanwezig!!!
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1

Deskundigheid en behulpzaamheid medewerkers Meer up to date boeken aanschaffen

1

Een avond opening door de week en ik mis een aantal boeken. Sommige series zijn bijvoorbeeld niet compleet aanwezig. Ook op het
gebied van geschiedenis of klassieke literatuur mis ik titels.

1

een grotere collectie grote letterboeken en de locatie van de grote letterboeken niet telkens veranderen

1

Het is uit financiel opzicht noodzakelijk, maar het is de bieb van vroeger niet meer. men kan tegenwoordig niet meer zacht praten, veel
te veel geluid, extra mensen met activiteiten, oa les buitenlanders, cafe mantelorgers en ook heel belangrijk eigen personeel kwebbelt
er op los

1

Het zoeken naar CD's zou beter moeten worden. Vroeger was er op de site een speciale knop waarmee je naar het muziekdeel kon.
Het zoeken in de muziek was ook makkelijker. Dus daar is nog wel wat te winnen.

1

Inloggen!! (Eerst is het pasnummer, geboortedatum, zelf een gebruikersnaam verzinnen, enz.) nu doet niks het.

1

Meer boeken aanschaffen; de klassiekers van de Nederlandse literatuur in voorraad hebben.

1

Meer persoonlijk contact. Dat een medewerker spontaan vraagd of men kan helpen.

1

Wat ruimer assortiment van literatuur uit de 2de helft van de 20ste eeuw aanwezig in de bibliotheek.

1

We hebben een tijdje lang kunnen lenen, zonder opgaaf van redenen kan dit nu niet meer, rond de vakantie periode zou dat wel erg
prettig zijn

1

Bibliotheek Nijeveen
Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
1
De app verbeteren: deze is erg traag en gebruiksonvriendelijk. Bij een zoekopdracht schiet hij fegelmatig weer naar het beginscherm
(ongeacht van welke tablet ik gebruik maak). Reserveren bij een lange verlanglijst: na een reservering terugkeren naar de verlanglijst,
dan kom je niet op dezelfde plek terug. Erg storend. En als een boek gereserveerd is, dan zou een soort track & trace erg handig zijn,
zodat je kunt zien waar hij is en wanneer hij bij jouw bibliotheek aankomt. Je hebt echt geen idee.
Bibliotheek Emmen
Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Betere uitleenscanners, nu regelmatig problemen. Cd collectie uitbreiden (meer up to date) duidelijker aangeven waar iets te vinden is

1

De moderne uitstraling en inrichting passen niet bij wat mij aanspreekt.

1

Graag meer Engels talige boeken Een gereserveerd boek langer dan een week beschikbaar laten staan, Het is n.l. niet altijd mogelijk
om een boek binnen een week op te halen. Grote letter boeken zijn vaak opgedeeld in band 1 en band 2. Bij een reservering krijg ik
altijd maar 1 band, waarom niet beide banden?

1

het plaats systeem van de boeken is voor mij niet te doorgronden. Boeken kunnen overal staan, al naar gelang hun beoordeling naar
categorie

1

Ik kom er bijna niet. Lees alleen e-books via de bieb

1

ik zou het fijn vinden als de boeken weer gewoon overzichtelijk in de kasten staan, niet voor elkaar of boven op elkaar prettige stoelen
om even wat boeken in te kijken, voordat je besluit om ze mee te nemen gespecialiseerde tijdschriften m.b.t. kunst ik hoef geen bon
als ik mijn boeken ingescand heb, scheelt inkt en papier, geef standaard geen bon en de mogelijkheid aan te klikken als je wel een bon
wilt.

1

meer boeken ik zie nu het steeds kleiner worden het aantal boeken wat beschikbaar is

1

Meer boeken over modelspoor (nu éénmaal mijn hobby) Modelspoor maandblad voor de Pressreader Het systeem wat gehanteerd
wordt waar je iets kan vinden kan ik echt geen chocolade van maken.

1

Meer en betere presentatie van de nieuwste boeken. Recentere uitgaves in ebook aanbod.

1

Op een meer eenvoudige manier e-boeken kunnen lezen. Aanbod e-boeken sterk uitbreiden.

1

soms denk het zo prettig zijn als de bieb wat langer open blijft.

1

Toegang digitale diensten

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
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Het zou fijn zijn als de bibliotheek in Emmercompascuum op maandag avond weer open is. Maandag overdag werk ik altijd en op de
woensdag en donderdag vaak ook.

1

Vindt het nu wat rommelig. Boeken van verschillende schrijvers of onderwerpen staan door elkaar.

1

Bibliotheek Klazienaveen
Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Iets meer boeken

1

Meer e-books, sneller nieuwe boeken in collectie.

1

Meer nieuwe stripboeken

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
1

Wat ruimere openingstijden.
Hoogeveen Centrale
Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?

Aantal keer
genoemd
collectie boektitels internationale moderne literatuur vergroten; meer of op meer momenten stilteplekken inrichten; vermijden van
faciliteren kinderspeelplaats

1

Enthousiaster personeel

1

Over de naamgeving van de romans die u in de bibliotheek rangschikt onder de naam 'overige romans': naar mijn smaak zou die
categorie wel de naam 'literaire romans' mogen hebben. Met de naamgeving van 'overige romans' maakt de bedoelde categorie een
beetje de indruk een restcategorie te zijn.

1

Recenter aanbod van boeken. Als ik een recensie lees van een boek, dan zou ik dit boek binnen een maand willen kunnen lenen in de
bieb. Dat kan nu niet, er zijn bijna geen recente boeken voorhanden. Ik moet zeggen, mijn ervaring dateert van bijna twee jaar geleden.
Toen heb ik de moed opgegeven en ben maar naar de boekhandel gegaan.

1

Recentere filmtitels, meer blu-ray films

1

Ruimere (eerdere) openingstijden op zondag en elke dag tot zeker 18 uur.

1

Uitgebreidere openingstijden

1

Vriendelijker personeel

1

Weer kleinere bibliotheken in de wijken.......

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u (nog) enthousiaster wordt over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
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1

1) De boeken staan te laag. Het bukken om de titels op de onderste planken te lezen is onaangenaam en pijnlijk. 2) Jammer dat je
voor een aantal boeken een lange trap op moet. Je gaat daar niet naar toe als je niet zeker weet dat een bepaald boek daar staat. 3)
De oude indeling van de boeken beviel me veel beter. Nu staan er interessante boeken bij 'waar gebeurd' en 'spanning', maar die zijn
slecht te vinden tussen al dat prut. 4) de informatie over waar de diverse groepen boeken staan kan veel beter. Nu is dat erg
onduidelijk. Waar vind ik bijvoorbeeld godsdienst of filosofie? 5) De digitale informatie betreffende de boektitels is te summier. Zelfs de
kaft of het aantal pagina's is niet altijd weergegeven, terwijl je daaraan toch veel kunt aflezen. 6) Het is, om het zacht te zeggen, geen
verbetering dat nu ook de foto's van het Drents Archief in de catalogus zijn opgenomen. Wat doen die hier? Als ik daarin
geïnteresseerd ben, ga ik wel naar de site van het DA. 7) Waarom is er geen uitleg of nadere info bij de catalogus? Er is wel een
knop, maar die werkt niet. Er zou bijvoorbeeld kunnen staan hoe je zoekt naar wetenschappelijke uitgaven. 8) Sinds de bieb voor de
catalogus is overgegaan op een nieuw systeem, zijn tijdschriftartikelen en dergelijke onvindbaar. Daar wordt nu na lang aandringen
eindelijk aan gewerkt. Maar hoe is dat bij de andere provinciale bibliotheken? Heeft men daar hetzelfde probleem? Dan zouden titels
die daar aanwezig zijn ook niet te vinden zijn. Dat lijkt niet ernstig, maar voor wie bezig is met historisch onderzoek is dit heel vervelend.

andere rangschikking/opstelling van de boeken, nu onoverzichtelijk en wanordelijk

1

Bewaar termijn reserveringen. Te weinig tijd om de reserveringen op te halen, als je bijvoorbeeld in Kloosterveen woont. 10 of 14
dagen zou een oplossing kunnen zijn.

1

boeken op alfabetische volgorde

1

Boeken, met name delen van een serie, eerder aanschaffen. Soms is een deel van een serie al maanden uit voordat het aangeschaft
wordt en soms moet ik maandenlang wachten voordat een boek beschikbaar is. Catalogus duidelijker maken. Ik heb bijvoorbeeld al
een paar maanden een behoorlijk aantal boeken in "mijn verlanglijst" staan die helemaal niet reserveerbaar blijken. Ik heb 1 keer
getracht een boek van buiten de provincie te reserveren, maar heb nooit meer iets van mijn reservering gehoord en heb het boek dus
ook nooit ontvangen.

1

1

Buiten openingstijden materialen in kunnen leveren.
Collecties overzichtelijker presenteren, voor de mensen die op auteursnaam zoeken is er soms geen beginnen aan

1
1

de boeken beter vindbaar maken
De boeken staan niet altijd op hun plek, omdat er themaplekken zijn, dit is soms lastig zoeken. Met de overgang naar de nieuwe
bibliotheek zijn er ook dingen verloren gegaan, zoals het bladmuziek, secties die uitgedund zijn, dat vind ik jammer. Ik zou graag meer
boeken zien over milieubewust leven, groen leven, moes-tuinieren, zelfvoorzienend leven, enz.

1

De boeken staan voor een deel te laag. Voor oudere mensen is dit een probleem en ze moeten daarom de onderste planken
overslaan. Dat is heel erg jammer.

1

De rubrieksindelingen drastisch vereenvoudigen.

1

Duurt lang voor een reservering er is. Jammer dat er geen melding is als je te laat bent met inleveren. Die nieuwe systeem pakt niet
altijd dat je hem hebt ingeleverd

1

Een bericht dat aangeeft hoe lang je moet wachten wanneer je een boek gereserveerd hebt, ik heb 2 boeken gereserveerd, en de ene
ben ik na 3 maanden maar eens wezen vragen en de ander heb ik in maart gereserveerd en ook nog steeds niet in huis. Het eerste
boek kreeg ik uiteindelijk binnen 2 weken voor ik op vakantie ging eindelijk binnen en moest het dus binnen 2 weken al weer
terugbrengen omdat het niet verlengd kon, en dus nog niet uit. Moet toch niet zo moeilijk zijn om aan te geven hoe lang je op iets moet
wachten.

1

Enthousiaste en vriendelijke medewerkers die behulpzaam zijn.

1

Ik mis steeds de cd's klassiekemuziek dat in Forum wel aanwezig was

1

Ik vind de huidige indeling niet zo praktisch. Moet vaK erg zoeken om bepaalde boeken te vinden.

1

Ik vind het moeilijkeen boek te zoeken. Daardoor kijk ik thuis op internet en reserveer.

1

meer boeken digitaal aanbieden

1

Meer e-boeken te leen, actuelere titels. Ophalen reserveren mogelijk in de wijken (liefst natuurlijk nog gewoon de bieb terug, maar dat
is denk ik geen optie). Eventueel tegen betaling. Kunnen lenen als pas per ongeluk nog thuis ligt.

1

meer filialen

1

Meer verschillende e boeken

1

nieuwe uitgave sneller te lenen zonder extra kosten

1

Pas verschenen boeken uitlenen

1

Toegankelijkheid om gratis nieuwe boeken te lenen.

1

Veel meer rust

1
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Wat meer plekken om rustig te lezen, wat achtergrond muziek ?

1

Website verbeteren, kan vandaag niet kijken wat in collectie boeken zit, website werkt niet op zoeken

1

Bibliotheek Meppel
Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u enthousiast wordt over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
1
Gewoon jullie werk goed doen. Dus boeken uitlenen, ook digitaal (huidige systeem is lastig en bewerkelijk) en een goede leestafel. Wat
meer variatie in de lectuur daarvan mag ook wel. b.v. meer bladen over b.v. auto's, beleggen, economie etc. In Meppel is de leeshoek
verbouwd zonder dat er zaken zijn verbeterd. Nog steeds teveel in het lawaai van spelende kinderen, ratelende leeskarren e.d. Ook
zou het fijn zijn als vast en kundig personeel niet allemaal wordt vervangen door goedwillende vrijwilligers.
In de eerste plaats moet de koffie tegen een goedkoper tarief. Nu is het gewoon duur. Het lezen van een tijdschrift met een kopje koffie
is gewoon niet leuk meer. wat moderne boeken over internet ed.

1

Hoogeveen Centrale
Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u enthousiast wordt over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Als ik vragen stel en men weet het niet op dat moment, wordt dat doorgespeeld naar hogerop en vervolgens hoor je niets meer. Ga ik
er later op terugkomen, dan wordt er gezegd, we hebben het doorgespeeld en het is niet meer onze verantwoording.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Wat moet uw Bibliotheek verbeteren zodat u enthousiast wordt over de Bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
aanbod van boeken verbeteren: in plaats van geweld en erotiek naar interessant en kwalitatief

1

De kwaliteit van de collectie is voor mij niet goed genoeg. Als ik boeken leen moeten ze meestal van elders komen. Hierdoor leen ik
steeds minder.

1

De vindbaarheid van boeken is voor mij een groot probleem. Die klacht hoor ik overigens meer. De bibliotheek van Assen schijnt met
de huidige opzet landelijk hoog te scoren. Hetzal dus wel zo blijven. Het zij zo. Ik leen bijzoner weinig en zo nodig vraag ik wel hulp.

1

1

ik vind het niet meer overzichteljk

1
Nou het allermooiste zou zijn als de bieb weer in de wijken terug keert. De boete voor te laat inleveren eraf en al helemaal de boete
voor een gereserveerd boek die je om wat voor reden niet kan komen halen. En misschien gratis parkeren om naar de bieb te gaan.
En sommige personeelsleden mogen wat aan hun vriendelijkheid doen en toegankelijkheid, er lopen ook echte lieverds rond. En als je
belt naar de bieb ben je de laatste die aan de beurt is, de regel voor telefoon keer is eerst de telefoon en dan aan de balie. Wat aan de
balie staat ziet wat er gebeurd aan de telefoon zie je niets.
Ophouden met de geboden boeken op deze manier te presenteren. Overal staat of ligt wel iets. Even naar de bieb is er niet meer bij .
Je blijft zoeken.

1

Weer een echte bibliotheek zijn, zoals vroeger. Nu moet je langs, ik weet niet hoeveel plaatsen, om te kijken of het boek er is, dat
volgens de catalogus thuis moet zijn Zelfs het personeel komt er meestal niet uit

1

Bibliotheek Meppel
Op welke manier bent u betrokken bij de Bibliotheek? Ik ben op een andere manier betrokken, namelijk...
Aantal keer
genoemd
ik bood aan op te treden in het kader van het open podium 'Verboden Vruchten' (helaas ging dit niet door)

1

Bibliotheek Meppel
Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?
Aantal keer
genoemd
iets terug doen en naamsbekendheid bij potentiële lezers van mijn boek. Ik hield in 2015 een lezing in de OB van Meppel over mijn
boek 'Voor altijd Indië'.
Bibliotheek Emmen
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1

Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?
Aantal keer
genoemd
Iets te doen voor de medemens die zelf geen boeken meer kan ophalen

1

Ik doe iets nuttigs

1

omdat het Gilde via de bibliotheek werkt

1

ondersteunend te zijn, naar behoefte.

1

Bibliotheek Klazienaveen
Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?
Aantal keer
genoemd
Lezen is mijn hobby en dit wil ik ook graag met andere mensen delen.

1

Hoogeveen Centrale
Wat zijn voor u redenen om op deze manier bij de Bibliotheek betrokken te zijn?
Aantal keer
genoemd
1

Ik werk als vrijwilliger bij Taalhuis.
Bibliotheek Meppel
Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...

Aantal keer
genoemd
In de bovenstaade lijst noemt een groot aantal onderwerpen waarvan ik vind dat die niet tot de taak van de bibliotheek behoren
mogelijk weer een lezing, over mijn twee nog uit te komen boeken.

1
1

Hoogeveen Centrale
Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Lezing of workshop geven over bep. thema's, zoals: 'Innerlijk Kind', 'Innerlijke Man en Vrouw'.......

1

organiseren workshops en lezingen

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Op welke terreinen of thema's zou u zich dan in de toekomst willen inzetten? Anders, namelijk...
Aantal keer
genoemd
Hoe schrijf je een manauscript en vind er een uitgever voor?

1

interculturele educatieve activiteiten

1

Suggesties voor prachtige boeken (ik lees veel, niet alleen boeken uit de Bieb).

1

Bibliotheek Meppel
Wat zou u op prijs stellen om voor uw inzet terug te krijgen van de Bibliotheek? Anders, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Dankje wel zeggen is voldoende

1

een gratis e-book

1

Bibliotheek Emmen
Wat zou u op prijs stellen om voor uw inzet terug te krijgen van de Bibliotheek? Anders, namelijk…
Aantal keer
genoemd
1

afschaffen van de leenduur en derhalve de boeteclausule
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Gratis abonnement of anders hoef ik er niet iets voor te hebben

1

Hoogeveen Centrale
Wat zou u op prijs stellen om voor uw inzet terug te krijgen van de Bibliotheek? Anders, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Rekening en verantwoording: waar is mijn geld aan uitgegeven. Ik zou het bv zeer specifiek voor een bepaald doel willen doneren.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Wat zou u op prijs stellen om voor uw inzet terug te krijgen van de Bibliotheek? Anders, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Aparte tijd vooraf voor vrijwilligers bij de boekverkoopacties

1

Een glimlach

1

inspraak

1

korting op mijn abonement ( is ook erg fijn voor mensen die werkloos zijn, wel graag lid zouden willen zijn maar het niet kunnen betalen
en vrije tijd genoeg hebben, moet UWV niet lopen zeuren)

1

Bibliotheek Meppel
Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?
Aantal keer
genoemd
Betrokkenheid neemt toe, denk ik

1

Bevordert betrokkenheid bij de Bibliotheek

1

Breder aanbod van activiteiten

1

Extra geld zal misschien betekenen dat de bibliotheek goed op de kaart blijft en niet wegbezuinigd wordt

1

Het is altijd leuk dat je ergens extra bij betrokken bent. Ik ben zelf al bij genoeg dingen betrokken

1

Het lijkt me een vorm van betrokkenheid bij de bieb, en het past bij mijn bereidheid iets te doneren voor de bieb.

1

Ik vind het belangrijk dat de bibliotheek open blijft en korting op een activiteit die ik leuk vind is dan mooi meegenomen.

1

Ik wil de bibliotheek best sponsoren maar vind het dan leuk dat je dan ook wat terug krijgt

1

Is wel afhankelijk van het prijskaartje wat er aan hangt en de voordelen die het eventueel biedt

1

sympathiek initiatief. Alhoewel ik zelf momenteel niet zo veel gebruik maak van bibliotheek, vind ik het een belangrijke voorziening.

1

Vind t belangrijk dat er een bieb is én blijft. Als ik middels een (iets duurder) vriendenabonnement de toekomst van de bieb kan veilig
stellen, wil ik daar graag aan meewerken.

1

win win situatie

1

Bibliotheek Emmen
Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?
Aantal keer
genoemd
bieb is een belangrijke maatschappelijke instelling die steun verdient

1

geeft een gevoel van verbondenheid

1

Grotere betrokkenheid

1

Hangt er wel vanaf hoe groot het verschil is tussen een groot abonnement en het zg. Vriendenabonnement.

1

Het hangt een beetje af van de prijs van zo'n abonnement. Ik moet het financieel kunnen dragen.

1

Het is een prettige manier om de bieb te ondersteunen, zonder er rechtstreeks iets voor te ontvangen. Zo ben ik bijvoorbeeld ook
vriend van het Atlas Theater.

1

ik denk dat de bibliotheken wel wat extra steun kunnen gebruiken het is erg belangrijk dat de bibliotheek blijft bestaan

1

Ik wil best wat meer betalen voor het abonnement.
Ik wil graag dat de bibliotheek blijft bestaan dus als ik daar op die manier een steentje aan kan bijdragen vind ik dat prima!
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1

Mooi dat er dan extra kortingen komen voor activiteiten

1

Omdat ik begrijp dar bibliotheek onder steuning nodig heeft

1

Voor het in stand houden van een goede bieb heb ik wel wat over.

1

Bibliotheek Klazienaveen
Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?
Aantal keer
genoemd
Op zo'n manier wordt een lid wel meer betrokken bij de gang van zaken in de bibliotheek.

1

zo kun je ipv een gift standaard per jaar de bieb helpen en zelf wordt je ervoor beloond.

1

Bibliobussen
Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?
Aantal keer
genoemd
Het zou een leuke manier zijn om wat extra te ondersteunen, leuker dan alleen geld doneren.

1

Hoogeveen Centrale
Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?
Aantal keer
genoemd
Aardig idee om "vriend"te zijn! Iets meer dan een normaal lidmaatschap.
Als we allemaal een klein steentje bijdragen, dan houden we de bibliotheek in stand en kan de bibliotheek nog interessanter worden

1
1

Eerder op de hoogte van ontwikkelingen, meer betrokken en behoudt bibliotheek!

1

Extra V oordeel en extra sponsoring

1

het is vooral belangrijk dat er geld komt voor extra activiteiten

1

Ik heb een abonnement, en iets meer betalen voor andere projecten heb ik geen moeite mee

1

Ik ken mensen,waarvoor een lidmaatschap van een bibliotheek te duur is.

1

Ik vind het belangrijk dat de bibliotheek blijft bestaan.

1

ik vind het belangrijk dat er een bieb is. Momenteel vind ik het contributiegeld erg laag dus iets extra betalen in ruil voor kortingen vind
ik helemaal niet erg.

1

je doet iets voor een ander en krijgt er zelf ook wat voor terug

1

Van groot belang dat de bibliotheek goed blijft functioneren. Eerdaags weer in opleiding,waarvoor ik de bibliotheek wellicht nodig heb.

1

verhoogt je betrokkenheid bij de bibliotheek lijkt mij

1

Weinig moeite, om ook een ander een plezier te doen

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) wel. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?
Aantal keer
genoemd
Afhankelijk van het aanbod van evenementen/activiteiten.

1

Als je meer mogelijkheden en service krijgt is dit vanzelfsprekend wat waard

1

bieb is een belangrijk onderdeel van een gemeente. Is daarom wel een extra bijdrage waard

1

Dan kan je vrienden ook mee genieten.

1

Dan steun ik de bieb automatisch , en hoef ik er ( nog) niets voor terug te doen.

1

De uitgave van je abonnement heb je toch al, op deze manier geef je gemakkelijk en bijna niet merkbaar toch een extra gift. Het
spreekt aan dat je voordelen krijgt.

1

Goed idee

1

Het is een financiële ondersteuning vd Bib. En de Deelnemer krijgt er iets voor Terug als waardering

1

Ik ben al 64 jaar bibliotheeklid, zou nooit hebben kunnen lezen zonder mijn abonnement. Vind bibliotheek extra belangrijk voor
kinderen en jongeren.

1
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Ik ben zelf niet afhankelijk van de bieb voor mijn boeken of leesplezier, maar er zijn tijde Ik ben zelf niet afhankelijk van de bieb voor
mijn boeken of leesplezier, maar er zijn ook andere tijden geweest. Voor mensen die nu in een dergelijke situatie zitten wil ik graag
bijdragen aan het in standhouden van (een kwlitatief goede dienstverlening) van de bieb

1

ik vind de bibliotheek belangrijk

1

Ik vind het belangrijk dat de bieb er blijft, voor zowel armen als rijken. Ik heb momenteel genoeg, dus ik zou wat meer kunnen uitgeven
om de bieb voor anderen mogelijk te maken

1

Ik vind het belangrijk dat de bieb er is. Als ik zo'n vriendenabonnement heb, is dat win-win

1

Ik vind het belangrijk dat een bibliotheek aanwezig is in een stad. Naast de bijdrage van de gemeente wil ik mij daar ook wel financieel
voor inzetten.

1

Via DNK, de nieuwe Kolk ben ik dacht ik', ook al vriend van de bibliotheek

1

Vinde bieb wel belangrijk Het zou wel makkelijk zijn als mijn vrouw en ik dan allebei een pas zouden krijgen

1

Bibliotheek Meppel
Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?
Aantal keer
genoemd
Als ik de bibliotheek financieel zou ondersteunen dan doe ik dat op mijn tijd en op mijn wijze; als het in een abonnement wordt verpakt
geldt dat voor het hele jaar. Ik hou liever het initiatief aan mijn kant en doe een donatie als het mij uitkomt.

1

een normaal abonnement vindt ik voldoende

1

Geen behoefte aan.

2

Geen tijd voor extra activiteiten.

1

Heb nu al duurste abonnement.

1

Het feit dat ik lid blijf en contributie betaal en nog slechts spaarzaam gebruik maak van uw diensten (voornamelijk lezen van tijdschriften
in de bib zelf) en slechts incidenteel nog boeken leen is al een vorm van ondersteuning, omdat ik deze functies wel belangrijk vindt. Je
kunt niet alle boeken of tijdschriften die je zou willen lezen allemaal kopen of op abonneren. Ook voor de maatschappij is dit een nuttig
aspect.

1

het houdt extra financiele ondersteuning van de bibliotheek in. Daar ben ik op tegen. Dat is wat de overheid verzorgen moet. Dat er
onbetaald vrijwilligerswerk moet worden gedaan en vaste medewerkers ontslagen worden is al een ramp.

1

1

Het kost al genoeg.
Ik ben lid van de bibliotheek zodat ik boeken kan lenen, ik heb nauwelijks interesse in de overige cursussen of activiteiten

1

Ik ben lid van de bibliotheek. Hoewel ik niet vaak boeken leen. Ik beschouw dat zelf al als een donatie.

1

Ik ben tevreden met huidige abonnement

1

Ik gebruik de bibliotheek allen voor het lenen van boeken en CD's. In de andere activiteieten heb ik geen interesse.

1

Ik heb al een - duurder - 'groot abonnement'. Cursussen bij de OB zie ik mezelf niet zo gauw volgen.

1

ik heb al het duurste abonnement. Ben daar blij mee. Hoef niet deel te nemen aan activiteiten.

1

Ik hou niet van dit soort verschillende abonnementen of vormen van "Vrienden van..." met privileges.

1

ik leen allen boeken en verder maak ik geen gebruik van andere diensen

1

Ik vind het abonnement nu al vrij prijzig.

1

Ik vind het nu prima zoals het is.

1

ik volg geen cursussen in de bibliotheek en ben dat op korte termijn niet van plan

1

ik wil in een bibliotheek boeken lenen en niet meer dan dat

1

Ik zit momenteel zelf financieel erg krap en moet weloverwogen geld uitgeven. Zo'n abonnement is nu extra, daar bezuinig ik nu juist
op.

1

Jaren geleden wel een abonnement als verjaardagcadeau aan een aantal mensen gegeven, maar werd minder op prijs gesteld. Doe ik
niet meer.

1

Kijk als chronisch zieke ben ik al heel veel geld kwijt. nog meer aan zaken zoals u suggereert gat hem niet worden.

1

leen abonnement voor mij voldoende

1

Nee

1

Niet belangrijk

1
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1

omdat het meer geld kost

Bibliotheek Emmen
Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?
Aantal keer
genoemd
Als je niet zo heel veel leent dan is het abonnement best wel duur, zoals in ons geval. Dus vind ik door toch lid te blijven ik al
ruimschoots bijdraag.

1

Als oudere met gebroken pensioenen moet ik wat voorzichtig zijn met geld uitgeven

1

Als trouwe bezoeker/gebruiker van de bieb je in te zetten voor een project, zonder dat daar iets tegenover staat. Ik doe dat graag pro
deo.

1

bibliotheek moet bibliotheek blijven, wel met de tijd mee gaan.

1

Dat duurder vind ik niet aantrekkelijk

1

Dat hoeft niet voor mij. Ik betaal gewoon mijn abonnement en als ik aan een cursus of activiteit wil deelnemen betaal ik gewoon daar
voor. Een paar jaar geleden heb ik in het klantenpanel gezeten. en ik wil best wel eens wat vrijwilligerswerk doen, maar hoef daar niks
voor te hebben. Vriendelijk woord als bedankje.

1

De kosten. Ik heb nl een minimum aan inkomen

1

dit is toch een politiek probleem dat de gemeente geen geld meer wil investeren in bibliotheken

1

Eigen 'groot' abonnement is mij al voldoende

1

Geen behoefte

1

Heb eigenlijk genoeg aan het grote abonnement en maak geen gebruik van andere faciliteiten van de bieb. Heb genoeg aan de mooie
boeken die ik kan lezenen lenen met dit abonnement.

1

Hoort niet in bieb thuis Iets exra doen hoeft niet invoordeel vertaald te worden

1

ik betaal al voor mijn abonnement

1

Ik betaal voor mijn lidmaatschap en dat vind ik voldoende.

1

Ik ervaar nu al veel voordeel.

1

Ik ga allen naar de bibliotheek om daar boeken te halen. Ik neem nooit deel aan activiteiten/cursussen. Heb daar ook geen tijd voor.
ik heb de leeftijd niet meer, ik ga verhuizen dus ook naar een andere bibliotheek, eerst daar maar even acclimatiseren.
Ik heb een beperkt budget. Cursussen en activiteiten bezoek ik niet. Ik heb er geen energie voor.
ik heb geen behoefte aan kortingen op cursussen of aktiviteiten van de bieb ik betaal liever een gewoon lidmaatschap

1
1
1
1

Ik heb geen geld wat ik kan besteden aan dergelijke dingen

1

Ik hou niet van voorkeurbehandeling op basis van geld.

1

Ik kom steeds minder in de bieb sinds ik e-books op mijn tablet lees

1

Ik kom vrijwel niet in de bieb. Kost te veel tijd

1

Ik steun eventueel liever specifieke projecten.

1

Ik vind dat iedereen de kans heeft te kiezen, voor een lidmaatschap. Wanneer je niet deelneemt aan het bevoorrechte
vriendenabonnement ben je eigenlijk een achtergesteld lid. Kastensysteem, waar ik geen voorstander van ben.

1

Ik vind het abonnement goed zoals het is

1

Ik vind het abonnementsgeld hoog genoeg.

1

Ik werk op dit moment, tijd voor extra's zit er op dit moment niet in. Wanneer ik met pensioen ben (over een jaar of 5 hoop ik), vraag
het me dan nog eens.

1

Lezen is voor mij voor erbij niet meer en niet minder

1

maak geen gebruik van extra dingen

1

mijn fin. positie laat dit niet toe

1

mijn gebruikmaken van de bibliotheek is relatief beperkt

1

Naast het lenen van boeken en tijdschriften heb ik geen behoefte aan andere dingen.

1

Omdat ik wil lezen, boeken wil halen. En ik geen gebruik zou maken van extra faciliteiten.

1

Op dit moment kan ik me financieel geen extra's veroorloven, dus ik wil daar ook niet over nadenken.

1

Veel van de door u genoemde zaken hebben niet mijn interesse.

1

Hoofddorp, augustus 2017

ProBiblio Regulier BiebPanelonderzoek 1

Vind het huidige abonnement al prijzig genoeg

1

Voor ons als gezin zijn de huidige abb. betaalbaar, duurder zou al gauw te duur zijn voor ons.

1

Waarom zou je extra moeten betalen voor een reeds gesubsidieerde instelling. Neem meer betaalde medewerkers aan, is goed voor
de werkgelegenheid.

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?
Aantal keer
genoemd
cursussen en activiteiten vinden grotendeels in grotere bibliotheken plaats.

1

Ik ben de afgelopen tijd niet naar de bibliotheek geweest. Druk, en als ik eraan denk zijn ze net dicht. Heb dus eigenlijk al een
Vriendenabonnement.

1

Ik kom alleen in de bibliotheek voor het lenen van boeken en dvd's

1

Toch wel het idee dat mensen hun eigen keuzes moeten maken.

1

Bibliotheek Klazienaveen
Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?
Aantal keer
genoemd
Geen behoefte aan

1

Geen belangstelling voor activiteiten

1

Ik heb geen behoefte aan korting op cursussen enz. En ik vind het abonnement zoals het nu is, ook duur genoeg

1

Ik kom nooit in de bieb zelf; leen alleen digitaal.

1

In deze tijd is alles duur genoeg

1

Meedoen aan activiteiten zal niet vaak gebeuren. Vandaar per keer bijdrage voor activiteit vind ik oke.

1

Omdat ik dat weer een vorm van donatie vind.

1

Past niet in het beeld dat ik van een bibliotheek heb

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?
Aantal keer
genoemd
Een gewoon abonnement vind ik al prijzig genoeg

1

In principe vind ik dat de bibliotheek een openbare voorziening is, die gefinancierd behoort te worden door de gemeente. Naast de
abonnementsgelden zouden er geen extra donaties van het publiek nodig moeten zijn om een bibliotheek open te houden en daar
activiteiten te organiseren die in het algemeen belang zijn. Onder dergelijke activiteiten versta ik bijvoorbeeld het bevorderen van lezen
bij kinderen en het tegengaan van laaggeletterdheid.

1

Hoogeveen Centrale
Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?
Aantal keer
genoemd
Denk dat het uitlenen van boeken en tijdschriften de voornaamste taak van een bibliotheek moet zijn.
Een vriendenabonnement zou voor mij een aangeklede vorm zijn van donateurschap. en een donateurschap ambieer ik niet.

1
1

Er zijn betere manieren om aan extra inkomsten te komen

1

Geen belangstelling

1

geen interesse

1

Gezien mijn leeftijd heb ik daar niet veel aan

1

Heb inkomen op bijstandsniveau, lidmaatschap is al duur genoeg voor mij.

1

heb n groot abonnement is goed zo

1

Heeft te maken met mijn eigen financiele situatie. Op zich vind ik het idee niet gek, maar op dit moment is het bij mij niet aan de orde.
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1

Het zou niet-vrienden ervan weerhouden om betrokken te zijn, om ergens aan mee te doen. Mensen met een kleine beurs zullen geen
vrienden worden, zich buitengesloten voelen.

1

Hoewel het een leuk idee is voor ondersteuning en behoud van de bibliotheek, zit ik niet in de juiste financiële situatie om daar aan
mee te doen.

1

Ik ben tevreden met wat ik heb. Daar ik moet rondkomen van een bijstandsuitkering heb ik weinig "speelruimte".

1

Ik betaal al genoeg en op mijn leeftijd heb ik geen behoefte meer aan cursussen.

1

IK betaal al genoeg.

1

ik ga niet meer betalen voor iets wat ik niet gebruik

1

Ik heb al een groot abonnement en vind mijn financiële bijdrage aan de bibliotheek daarmee wel genoeg.

1

Ik heb geen groot inkomen, en dit abonnement is al heel duur voor mij.

1
1

Ik heb wel specifieke ideeën over de functie van een bibliotheek. Die zullen niet zomaar stroken met die van beleidsmakers. Op de een
of andere manier lijken de ideeën van beleidmakers bijna nooit te stroken met die van de mensen waar het beleid voor gemaakt wordt.
Dus ik zou niet zo gauw geld geven zonder de bestemming te kunnen bepalen. En voordeeltjes hoef ik niet te hebben, daar geef je niet
voor. Het is geven en geen kortingkaart aanschaffen.
1

Ik kan geen extra kosten uitgeven.
Ik kom alleen in de bibliotheek om romans te lenen en informatieve boeken over de landen waar wij met vakantie naartoe gaan

1

ik maak geen gebruik van andere diensten dan lenen van artikelen

1

Ik verwacht niet dat ik in de toekomst zal deelnemen aan activiteiten

1

ik vind betalen vaan contributie genoeg jaarlijks

1

Ik vind dat de overheid de bibliotheek moet ondersteunen bij hun projecten e.d., en daar betaal ik dan belasting voor. Ik leen alleen
boeken dus korting op cursussen e.d. is voor mij ook niet interessant.

1

Ik vind dat ik al genoeg aan de bieb betaal en voor bijzondere dingen wordt ook een bijdrage gevraagd (lezingen enz.)

1

Ik vind de abonnementskosten nu al vrij hoog.

1

Ik vind dit verkapte vrijwillige bijdrage.

1

Ik voel mij niet zo betrokken bij de bibliotheek dat ik extra geld zou willen doneren

1

ik wil alleen boeken lenen tegen een zo laag mogelijke prijs.

1

Leeftijd. Zijn beide bijna 70 jaar.

1

Mij persoonlijk spreekt het mij niet aan want krijg al genoeg van de bibliotheek

1

Moet dan nog altijd betalen voor objecten van buiten de provincie eb IBL

1

Niet geïnteresseerd in activiteiten

1

niet korting gevoelig

1

Niet op mij van toepassing

1

Tevreden met hoe het is

1

We hebben het duurste abonnement dat aangeboden wordt. We zouden met een beperkter abonnement toekunnen, maar doen dat
niet om de zaak te steunen.

1

We komen niet zo heel vaak in de bieb, dus dan is een jaarabonnement in verhouding vrij duur. Bovendien 'steunen' we debieb al
doordat we helaas regelmatig boeken te laat inleveren. Een vriendenabonnement vind ik dan te duur.

1

wordt te duur.

1

Zal er in de praktijk weinig of geen gebruik van maken

1

Zie geen nut

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Spreekt zo’n ‘Vriendenabonnement’ u aan? (Zeker) niet. Zou u uw antwoord kunnen toelichten?
Aantal keer
genoemd
Als beperkt gebruiker van de bibliotheek zie ik er geen voordelen van
Als de bieb geld tekort komt dan maar meer subsidie of contributieverhoging,het moet niet afhangen van een aantal donoren.

1
1

Bij een bibliotheek leen je boeken. print of digitaal. Mijn evenementen zoek ik zelf wel uit.

1

daar vind ik de activiteiten niet leuk genoeg voor

1
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Dan moet er maar net een activiteit of cursus tussen zitten waar je echt heen wilt gaan.... Ik zou er eerder langere leentermijnen en
meer boeken voor willen kunnen lenen en het dus meer in een soort VIP abonnement willen zien. Ik ben er echt voor de (e) boeken,
niet voor de andere activiteiten.

1

De bekostiging van de zogenaamde nutsbibliotheken is een van de primaire taken van de overheid. Ik ben wel bereid om meer
belasting te betalen voor dergelijke taken, maar niet om daar geld aan te doneren.

1

door mijn handicap kan ik verder niets anders doen.

1

geen behoefte

1

Geen behoefte aan extra zaken

1

geen belangstelling voor op dit moment

1

gewoon allemaal lid van de bib en geen bijzondere voorrechten

1

Heb al een groot abonnement

1

het gaat mij om het lenen van boeken en niet om andere activiteiten

1

Het is niet voor iedereen weggelegd om nog meer geld ergens in te steken. Het abonnement moet voorzienend zijn..Alle instanties
vragen momenteel vaak om extra geld het is een keer genoeg..Je maakt er ook mensen kopschuw door, die raak je kwijt en dat zou
jammer zijn.

1

Het wordt al gauw als eenverplichting gezien en dat is wat ik niet zoek.

1

ik begrijp het nut ervan niet

1

Ik ben 35 jaar bibliothecaris geweest en heb bij mijn afscheid een abonnement voor het leven gekregen

1

Ik ben 74 en ben niet zo geïnteresseerd in allerlei kortingen op cursussen of lezingen.

1

Ik ben al zeker 40 jaar of iets meer lid van de bibliotheek. Dat impliceert mijn inziens automatisch dat ik "vriend" ben.

1
1

Ik ben heel tevreden me wat de Bibliotheek me nu biedt.

1
Ik ben niet thuis in de financiering van bibliotheken maar vraag me dit door deze vragen wel af. Wordt de bibliotheek gesubsidieerd /
ondersteund vanuit de overheid? Ik vind namelijk dat de bibliotheek een basisvoorziening in een stad is. Leden dragen bij door een
lidmaatschap maar ik vind niet dat hier nog extra voor betaald moet worden (in ruil voor 'privileges'). De bibliotheek moet voor iedereen
toegankelijk zijn, en idealiter ook betaalbaar voor iedereen. Er zijn meerdere organisaties met een 'vrienden van' - programma, maar is
dit nodig voor het voortbestaan van de bibliotheek?
Ik betaal mijn lidmaatschap en heel veel boetes. Wanneer de bibliotheek financieel niet gezond is kan men bij de gemeente terecht van
wie men in een te duur pand moest.

1

ik gebruik de bieb alleen om boeken te lenen

1

ik haal met grote regelmaat boeken en ik betaal er ook gewoon mijn abonnement voor. ik zie de meerwaarde niet

1

ik heb al een abonnement die eigenlijk te duur is voor mij.

1

Ik heb geen behoefte aan andere activiteiten naast het lenen van boeken.

1

Ik heb geen behoefte aan de extra activiteiten.

1

Ik heb geen behoefte aan extra's

1

Ik heb geen behoefte aan extra's, maar wil gewoon betalen wat mijn gebruik kost.

1

Ik heb het momenteel te druk met mijn werk om activiteiten te bezoeken en niet de financiële ruimte voor extra uitgaven.

1

Ik heb zelf geen belang bij cursussen. Misschien iets bij het abonneegeld op doen, zodat er mogelijkheden komen voor mensen die zelf
weinig geld hebben of ontwikkelingbevorderend zijn.

1

Ik hoef geen extra diensten voor extra geld. Iedereen een eerlijke prijs betalen+ subsidie van de gemeente vanwege openbaar nut vind
ik voldoende.

1

Ik hou er niet van als er onderscheid wordt gemaakt. De bibliotheek moet voor iedereen even toegankelijk en duur zijn, dus ook voor
mensen die zich geen "vriendenabonnement" kunnen veroorloven !

1

Ik kom naar de bibliotheek om boeken te lenen. Verder heb ik geen tijd of behoefte om aan activiteiten deel te nemen. Dat hoeft van mij
niet zo.

1

ik leen alleen boeken

1

Ik maak geen gebruik van andere activiteiten van de bibliotheek.

1

Ik maak te weinig gebruik van de andere aktiviteiten, woon n.l. Niet in Assen

1

Ik neem nooit deel aan activiteiten in de bibliotheek. Voor mij is het puur een (leuke) plek om boeken te lenen. Verder heb ik geen
onverdeeld positief gevoel ten opzichte van de bibliotheek, want ik vind dat er een rol niet vervuld wordt die wel vervuld zou kunnen
worden, namelijk in de wijken. Als het in de wijk zou zijn, zou ik het abonnement direct nemen.
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1

Ik vind dat ik al genoeg betaal. Met name omdat ik er niet voor heb gekozen om de bibliotheek Assen in zo'n duur pand onder te
brengen.
Ik vind de bibliotheek een openbare gelegenheid, waar je geen voordeeltjes uit hoeft te krijgen. Als je dan voordeeltjes gaat geven, dan
zou ik alleen een vriendenabonnement overwegen wanneer daartegenover staat dat mensen met een klein inkomen een lagere
abonementsprijs hebben. Dus geen vriendenabonnement, maar een solidariteitsabonnement.

1
1

Ik vind een lidmaatschap voldoende voor het aantal boeken dat ik leen

1

Ik vind te weinig van mijn gading in de bibliotheek. Ik overweeg eerder om mijn abonnement te beëindigen.

1

Jarenlang heb ik elders als vrijwilligster in een bibliotheek gewerkt. Gezien mijn leeftijd (bijna 74) heb ik geen behoefte mij nog voor
"deze tak van sport" in te zetten. Overigens ben ik nog op vele andere fronten (o.a. kerkenwerk) actief als vrijwilligster.

1

Kan hier niet optimaal gebruik van maken, we zijn veel weg.

1

Kosten/Baten

1

Maak het abonnement gewoon zo duur als reëel is. Ik heb al een groot abonnement. Als het nodig is, wil ik best iets extra betalen,
maar niet via allerlei constructies.

1

Mijn abonnement is duur genoeg

1

Mijn vrienden kunnen zelf een abonnement nemen als ze dat willen. Ik vind het al duur genoeg.

1

Momenteel voldoende aan gewoon abonnement.

1

nee

1

Omdat ik het een verkapte vorm van 'bijverdienste' van de bibliotheek vind. Het gaat dan om geldwinning zonder invloed op de
besteding De bibliotheek dient een algemene voorziening te blijven

1

Omdat ik van heel veelbactiviteiten geen gebruik maak

1

spreekt me niet aan

1

Tot nu toe heb ik niet meegedaan aan cursussen en activiteiten, dus levert het vriendenabonnement mij niets op

1

Vanwege een evt. prijsverhoging.

1

Variëren in abonn. aanbod lijkt mij beter

1

Voor mij persoonlijk is het abonnement al duur genoeg, doe niet mee aan de activiteiten omdat het geld kost. Zou ik meer gaan betalen
dan kan ik geen lid meer zijn van de bibliotheek.

1

waarom is een gewoon of een groot abonnement niet genoeg? Als je meer wilt kun je donateur worden. Waarom onderscheid in
prijzen voor cursussen, anders dan leeftijdskorting.

1

we hebben een groot abonnement en dat is behoorlijk prijzig voor ons; we hebben het niet breed maar willen toch een abonnement op
de bieb hebben omdat dit belangrijk is voor onze kinderen ook

1

Zoals het nu is vind ik prima, heb geen behoefte aan meer

1

Zou te duur worden.

1

Bibliotheek Meppel
U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Als niemand meer lid van de bibliotheek zou zijn, of alleen jongeren tot 18 jaar, zou de bieb snel verdwijnen. Ik ben m'n hele leven al lid
van de bibliotheek (bem 48 jaar)

1

De bibliotheek is voor mij zoiets als wat de Vlamingen noemen een instelling van 'Algemeen Nut'. Het is voor de hele bevolking
bedoeld.

1

Een bibliotheek is onmisbaar voor iedereen die zijn kennis wil bijhouden of uitbreiden. Lezen vormt de geest. Literatuur biedt inzicht in
de mens.

1

Het is fijn om te kunnen lezen via de Bieb. maar een dure koffie counter is toch echt niet helemaal nodig. maak het simpeler en hou je
bij de leest

1

het is goed dat het bestaat , educatie en plezier voor jong en oud

1

Het maakt lezen laagdrempelig en voor kinderen zelfs gratis toegankelijk. Dat is belangrijk.

1

Het zou een verarming zijn als mensen niet meer de kans hebben om boeken te kunnen lezen. Zonder dat het veel geld kost.

1

ik ben bewust zelf ook lid om de bibliotheek te kunnen ondersteunen

1

ik geen de Bieb mijn abonnementsgeld, hoewel ik zelden boeken leen

1

Ik vind de bibliotheek belangrijk in onze samenleving. Lezen is goed voor iedereen

1

Ik vind een bibliotheek erg belangrikj; lenen, cursussen,lezingen, enz.

1
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Je kunt tegen een redelijk laag tarief veel boeken lenen.

1

Leesbevordering is al jaren erg nodig voor de in deze digitale wereld opgroeiende kindren...

1

lezen is zo heerlijk en je kan er zo veel van leren

1

nee

1

Ook voor mensen met mindere inkomsten bereikbaar en voor kinderen zeer belangrijk

1

Prima instelling

1

veel mensen in de samenleving kunnen er tegen geringe kosten gebruik van maken

1

verbreding van kennis

1

Vind de bieb een elangrijke plek in een gemeenschap. Het biedt voor arm en rijk de mogelijkheid om kennis en cultuur te ontmoeten.

1

Bibliotheek Emmen
U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
boeken houden van mensen en mensen houden van boeken

1

De bibliotheek mag niet door bezuinigingen verdwijnen.

1

De bieb is geen "goed doel" maar een "nuts voorziening" dat in elke gemeente aanwezig zou moeten zijn.

1

Dient samenleving cq jongeren om tegen nul tarief cq redelijk tarief, te lezen...informatie te verharen.

1

doel om als hulpmiddel te leren lezen

1

Draagt bij tot het verrijken van de geest.

1

Educatie aanbod is ruim en divers

1

Een goede bibliotheek is belangrijk

1

een ieder kan er terecht en kunnen intersante zaken , die hun intersseerd, opzoeken

1

Goed voor kinderen om veel te lezen. Contact punt voor ouderen.

1

het goede doel in de bieb vind ik dat er mogelijkheden worden en blijven geschapen om dit in "bedrijf "te houden.

1

het goede doel is dat mensen met een laag inkomen voor een relatief laag bedrag het hele jaar door boeken kunnen lezen de sociale
functie van de bibliotheek binnen de samenleving

1

Het is gewoon een goed doel, punt uit.

1

Het wordt voor bijna iedereen mogelijk gemaakt om boeken en tijdschriften te lezen.

1

Ik kan tegen een vast bedrag per jaar bijna alle boeken lezen die ik wil of dvd 's bekijken. Ik zou als veel-lezer nooit de boeken allemaal
kunnen kopen.

1

Ik vind de bibliotheek een goed doel omdat het vele groepen ondersteunt

1

Ik vind de bibliotheek heel belangrijk voor ieder leeftijdsgroep, extra voor de jeugd en ouderen. Ontmoetingsplaats. Leescafe vind ik
ook belangrijk.

1

ik weet niet wat ik me bij -een goed doel- moet voorstellen

1

kennis en ervaringen delen/aanbieden

1

Leven zonder lezen is niet goed. Omdat je persoonlijk niet alles kunt kopen. Is een bieb nodig .

1

maatschappelijke functie als laagdrempelig infopunt, inzet bij laaggeletterdheid

1

Neutraal

1

spaart mij veel geld uit anders zou ik boeken moeten kopen en dat kan ik niet dus kan het nu heel geschikt doen

1

zie vraag 1

1

Zonder boeken vervalt er een groot stuk algemene ontwikkeling, vooral voor kinderen. Vind het prettig om een grote keuze te hebben
in muziek en film dvd, zoals dat er is. Ook fijn voor mij is dat ik hier op het internet kan.

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Het is een plek in de samenleving die er is voor ieder die interesse heeft.
Bibliotheek Klazienaveen
U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
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1

Aantal keer
genoemd
De bibliotheek moet altijd blijven bestaan, voor zowel kinderen als volwassenen, om te kunnen blijven lezen. Niet iedereen is in staat
om telkens nieuwe boeken te kopen of heeft geen e-reader.

1

Ik ga regelmatig naar de bieb, terwijl ik ook ebooks kan lenen, omdat ik bang ben dat hij zal verdwijnen uit ons dorp als iedereen
digitaal gaat. Vooral voor de kinderen zou ik het erg jammer vinden als hij gaat verdwijnen.

1

Is voor alle mensen van belang, zeker ook voor die groep die moeite heeft met taal.

1

Bibliobussen
U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Ik vind het belangrijk dat vooral kinderen (gratis) toegang hebben tot boeken.

1

Hoogeveen Centrale
U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Boeken worden voor iedereen toegankelijk. Bieb is ook een ontmoetingsplaats.

1

Centraal in de samenleving.

1

Centrale ontmoetingsplek in een woongemeenschap

1

De bibliotheek vervult een belangrijke culturele taak in de samenleving!

1

EDucatief , sociaal een prettige plek om te zijn

1

Educatief sociaal prettige tijdbesteding

1

Een maatschappelijk goed.

1

Een soort ontmoetingsplek voor de iets oudere lezer.!!

1

Er worden veel ondersteunende activiteiten georganiseerd.

1

Het houdt de mensen van de straat.

1

Het is een belangrijke plek in de samenleving, waar boeken, CD's en DVD's voor diverse doeleinden kunnen worden geleend. Tevens
gebeurt er in de bieb al van alles op het gebied van bijscholing, informatie verstrekken, cultureel wordt er het één en ander
aangeboden, noem maar op....

1

ik geef er geld aan en het doet wat goeds: ook arme mensen kunnen toch lezen. Een bieb hoort er gewoon te zijn

1

Ik heb indertijd een duurder abonnement genomen om te helpen voorkomen dat de bibliotheek afgeslankt zou worden. Dat zou ik erg
jammer vinden,omdat deze instantie het lezen bij kinderen en ouderen stimuleert.

1

Je kunt alles opzoeken.

1

kunnen mensen gezellig bij elkaar komen

1

laagdremepelig gebouw on allerlei activiteiten te kunnen doen

1

Lezen is belangrijk voor iedereen, maar mn voor kinderen, jeugd, laag opgeleiden, laag geletterden. Deze groepen hebben vaak ook
maar een klein budget.

1
1

Lezen is reizen door de gedachten van schrijvers, lezen is je verrijken. Helaas is dit niet iets wat begrepen wordt door beleidsmakers.
Lezen is namelijk niet flitsend, lezen levert ook weinig meetbaar resultaat op, geen rapportcijfers. Het zijn geen massa-evenementen
waar wethouders kunnen schitteren met de quasi-atleten. Lezen is leren en genieten, maar je moet er wel wat voor doen. Het is
genieten zoals je geniet van lekker eten, lekker drinken, maar het kost moeite. Lezen en leren zie ik als iets positiefs, maar je moet er
iets voor doen. Een bibliotheek kan hierin stimuleren door een prettige en rustige omgeving te bieden. Lekker in een luie stoel of een
goede stoel bij een tafel kunnen zitten lezen en genieten van de stilte en een goed boek, waar je niet de hoofdprijs voor betaalt.

Mensen met minder inkomen kunnen toch goede boeken lezen.

1

Om het lezen bij de jeugd te bevorderen,zie ik de bibliotheek daar wel een functie in hebben

1

voor eenzame mensen die kunnen binnenlopen samen met andere mensen krantje lezen enz

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
U ziet de Bibliotheek (zeker) wel als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
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Algemeen belang, niet commercieel

1

Als ouder lid vind ik het fijn, bijna dagelijks , even kranten te lezen ,te snuffelen in boeken op zoek naar " dingen" die me interesseren
of inspiratie opdoen in de creatieve hoek !

1

bibliotheek is belangrijk

1

Boeken lenen is voor velen (ook voor mij) een alternatief voor boeken kopen, dus op zich een goed doel. Dat ik weinig leen komt omdat
ik op nieuwe boeken (te) lang moet wachten en oude boeken (te) slecht kan vinden. We ruilen nu met een aantal vriendinnen onderling
onze aankopen..

1

De bibliotheek is een plaats waar literatuur e.d. betaalbaar aanwezig is voor iedereen

1

De bibliotheek kan een heleboel mensen op weg helpen in hun dagelijks bestaan. Er gaan ook deuren open voor mensen die aan heel
veel dingen niet toekomen, als ze geen bibliotheekabonnement hadden. Daarom was bijv. De actie om via de Voedselbank ook een
biebpas aan te bieden, een heel goed idee (ik weet niet meer precies het hoe en wat, maar het was in ieder geval goed)
De bibliotheek zorgt er voor dat mensen die zich geen boeken kunnen permitteren, toch toegang hebben tot alle boeken.

1

1

De bieb heeft mensen, die er voor open staan, maar het neit van huis uit hebben meegekregen, of zich financieel in een minder
rooskleurige positie bevinden zoveel te bieden

1

Goed om lezen voor iedereen te stimuleren

1

Grote bron van informatie en boeken die ik niet allemaal zelf zou kunnen aanschaffen

1

Het dient de gemeenschap op een bepaalde manier

1

het even een boek kunnen lenen over speciale onderwerpen.

1

het is een mooie faciliteit.

1

het lezen zou nog veel meer gestimuleerd moeten worden, je ziet bijna geen kind meer met een boek. voor de algemene ontwikkeling
van kinderen is dat een slechte zaak!

1

Ik vind het heel belangrijk dat een bibliotheek voor arm en rijk bereikbaar is.

1

Ik zie ik het meer als basisvoorziening maar je kan het ook een goed doel noemen.

1

kennis ter beschikking stellen

1

Leesvaardigheid is belangrijk en doordat de bibliotheken uit de wijken zijn verdwenen merk ik dat je minder makkelijk even naar de
bibliotheek gaat.dat is jammer, zeker voor de jeugd.

1

Mooi, dat er zoveel boeken beschikbaar zijn. Jammer dat mensen tegenwoordig liever 'digitaal' hun tijd besteden. Jammer dat kinderen
in de bibliotheek op een iPad gaan zitten spelen.

1

Nuttige instelling

1

Omdat de Bibliotheek zo veel mogelijk voor IEDEREEN beschikbaar is/zou moeten zijn met als hoofddoel: bereiken van de kansarmen
in onze maatschappij.

1

omdat mensen tegen een redelijk bedrag heel veel kunnen lezen

1

Openbaar nut

1

Voor diegene die niet veel geld hebben kunnen ze dan lezen in de bibliotheek.

1

zie mijn vorige antwoord. belangrijk in een gemeente

1

Bibliotheek Meppel
U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Beschikbaarheid van leenboeken en bevorderen van lezen is een goede zaak. Maar ik twijfel (nog) om het te kwalificeren als 'goed
doel'.

1

Bibliotheek moet toegankelijk zijn/blijven voor iedereen ook voor mensen met lage inkomens in bijzonder voor kinderen uit gezinnen
met lage inkomens.

1

de bibliotheek zou moeten kunnen rondkomen van subsidie, maar daarentegen is de bibliotheek wel heel belangrijk en moet absoluut
blijven bestaan

1

de bieb is geen goed doel maar een instelling die het lezen bevordert

1

Ik heb nooit nagedacht over de bieb als een goed doel, zoals bv Greenpeace of een kerk

1

Ik vind dat boeken lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus ook voor mensen met een smallere beurs.

1

Ik vind de bibliotheek een nuttig en educatief instituut geen goed doel

1

Ik vind het een soort 'goed doel' dat kinderen gratis boeken kunnen lenen. Voor volwassenen zie ik het wel als een nuttige plek met
een maatschappelijke positie maar niet als een 'goed doel'.

1

Kan ondersteunen aan goed doel, maar geen goed doel an sich

1
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Subsidie overheid

1

Voor mij alleen als uitleen, maar bieb kan sociaal aspect hebben met financiële voordelen

1

Weet niet of goed doel de juiste term is. Een bibliotheek is een soort basisbehoefte

1

Bibliotheek Emmen
U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Alhoewel de bibliotheek als organisatie goed werk verricht en mensen in de gelegenheid stelt te lezen, zie ik de bieb niet als een goed
doel-instelling. Het is niet nodig dat de bieb winst maakt. Ik ben er voorstander van dat de gemeenschap (overheid) de bieb voor een
deel subsidieert.

1

Bij goede doelen heb ik toch een andere associatie. Ik vind een bieb een (bijna) maatschappelijke noodzaak.

1

De bieb dient een doel vind ik en als het nodig is om de bieb daarin financieel te steunen wil ik zeker mijn steen bijdragen (zover als
mijn financiën dat toelaten)

1

De term ''goed doel'' komt mij niet zo passend voor aangaande de bieb

1

Doel bieb is mensen redelijk goedkoop boeken uit te lenen, niet iets anders

1

Een redelijk goedkope manier om je verder te ontwikkelen en bij de tijd te blijven.

1

Groot aanbod van boeken ed wat voor weinig geld beschikbaar is. Je hoeft hierdoor zelf niet al die boeken en dvds ed te kopen

1

Het goede doel is het lezen te bevorderen met voor een deel overheidsgeld

1

Het is meer een noodzaak

1

Ik beschouw een bibliotheek eigenlijk niet als een goed doel.

1

ik betaal abonnementsgeld waarvoor ik boeken kan lenen. Activiteiten die de bieb aanbiedt en waaraan ik wil deelnemen wil ik wel
voor betalen. Zo ben ik bv lid van Senia, waarvoor ik jaarlijks betaal Dat de bieb gratis is voor de jeugd vind ik een goede stimulans om
kinderen enthousiast te maken voor lezen

1

ik betaal mijn abonnement en leen daar boeken voor. een goed doel krijgt geld om iets te doen de bieb niet.

1

Ik heb voor een neutrale beoordeling gekozen omdat ik van mening ben dat "de bieb" altijd al een instelling is geweest met een
maatschappelijk nut, waarvoor de leden een gepast betalen.

1

Ik kan mij voorstellen dat het door sommigen word gezien als een soort goed doel, maar in mijn gedachten is het niet het eerste wat in
mij opkomt.

1

Ik vind de bibliotheek een basisvoorziening, nodig voor de kinderen om het lezen goed onder de knie te krijgen, maar ook plezier te
ontwikkelen in lezen. Voor volwassenen om elkaar te ontmoeten en informatie te vinden of boeken te vinden die hun interesse hebben,
maar die ze niet willen/ kunnen kopen.

1

Kinderen aan het lezen krijgen, houden, enthousiasmeren.

1

met mijn beperkte gebruikmaking van de bieb ervaar ik de instelling niet als "goed doel" besef dat anderen veel hogere verwachtingen
van de bieb en haar doelstelling hebben.

1

openbare voorziening: moet het ook blijven

1

vind het meer een noodzakelijke voorziening

1

Voor mij is de bibliotheek een noodzakelijke instelling, voor educatie, informatie en vrije tijdsbesteding.

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Een bibliotheek moet een onderdeel zijn van de maatschappij, een bijdrage leveren aan die maatschappij, bereikbaar zijn voor
iedereen. Vindt het een taak van overheden om daar voor te zorgen.
Het is belangrijk dat de bibliotheek blijft bestaan, de mogelijkheid biedt voor iedereen om laagdrempelig boeken te lenen.

1
1

Bibliotheek Klazienaveen
U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
1

Je betaald voor de diensten die ze verlenen.
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Hoogeveen Centrale
U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
beschikbaar voor de minima

1

Bevordert lezen, sociaal

1

Bieb is geen goed doel, het is een culturele instelling

1

Dat de Bieb nog toegankelijker is om iedereen te laten weten hoe geweldig het is om een boek te lezen.

1

Een bibliotheek is m.i. meer een algemene nutsinstelling die gefinancierd dient te worden door de overheid.

1

Er zijn diensten die wel door anderen gebruikt worden

1

Goed doel associeer ik meer met mensen in nood of mensen die (tijdelijk) hulp nodig hebben.

1

Het is een gemeenschapsvoorziening die door de gemeente bedruipt moet worden, indirect betalen we er dus voor via gemeentelijke
belastingen.

1

Het is meer voor eigen vermaak dan echt een goed doel

1

Ik vind een bibliotheek eerder vallen onder het hoofdstuk educatie

1

Ik vind het belangrijk dat alle mensen goed kunnen lezen en een bepaalde basis ontwikkeling kunnen doormaken. En daar is de
bibliotheek ook zeker geschikt voor als ondersteuning bij scholen en bij allochtonen e.d. Maar ik vind dat een taak van de overheid.
Daar betaal ik graag belasting voor. En voor het lenen van de boeken betaal ik dan het jaarlijkse leengeld.
Moet blijven bestaan,want info via internet is niet alles en goed hanteerbaar.
Wanneer je de bibliotheek goed gebruikt kun je er veel van terugkrijgen. Ook wanneer je geen lid bent kun je er wat halen.

1

1
1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
U ziet de Bibliotheek enigszins als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Ben een beetje twijfelachtig, maar zie de bieb ook wel als iets van een sociaal "iets"

1

Bibliotheek moet voor velen toegangkelijk zijn

1

De Bib dient zelfstandig te opereren Daarbij staat Het hen vrij op middelen te genereren op ludieke wijze

1

De bibliotheek heeft een maatschappelijke functie.

1

De bibliotheek hoeft niet overal bij betrokken te zijn en mensen ondersteunen. De overheid kan hier ook veel aan doen.

1

De lidmaatschapskosten vind ik alleszins redelijk.

1

Dit is een vraag waarop ik direct geen helder antwoord heb. Vandaar mijn keus voor het middenantwoord.

1

Een bibliotheek hoort niet afhankelijk te zijn van liefdadigheid. Is basisvoorziening, overheid hoort die te financieren

1

Een bieb zou een dienst moeten zijn die door de gemeente wordt ondersteund. Een bijdrage/lidmaatschapsgeld voor de volwassenen
is dan een deel van het inkomen van de bieb

1

het is mooi dat het toegankelijk is voor de kinderen, maakt niet uit of ze nu rijk of arm zijn

1

Het is openbare dienstverlening, maar bepaalde zaken, bijv. bestrijding analfabetisme vallen wel onder de noemer goed doel
ik ben al lid vanaf dat ik lezen kan en dat het abonnement voldoende
Ik blijf van mening dat de bibliotheek iets is van ons allemaal, en in mijn opinie betaald moet worden via belastinggeld.

1
1
1

Ik vind aan de ene kant dat door het aanbieden van boeken het lezen en dus ontwikkelen wordt ondersteund, maar of dat voor mij echt
valt onder een goed doel weet ik niet zo goed.

1

Ik vind de bieb een serviceverlening

1

Ik vind de woordkeuze een goed doel niet van toepassing op een bibliotheek

1

Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van de bieb gebruik kunnen maken voor boeken en andere georganiseerde
evenementen

1

ik vind het meer een dienst verlening dan een goed doel

1

Ik vind het niet echt een goed doel. aan de andere kant is het goed dat mensen kennis nemen van boeken. Dat kinderen boeken lezen.
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1

ik zie de bibliotheek meer als een openbare voorziening voor iedereen. Verder zie ik dat de bibliotheek steeds meer randactiviteiten
ontplooit. Uit welke pot dit zou moeten komen, weet ik niet goed.

1

Ik zou eerder een bus neerzetten voor verzamelen geld voor goede doelen (bv. bevorderen lezen en schrijven door cursussen te
kunnen aanbieden). De bieb zie ik niet als goed doel.

1

In m'n visie is de bibliotheek een "nutsvoorziening"

1

Niet iedereen heeft genoeg geld om boeken te kopen. dus is lenen een goede alternatieve manier om toch te kunnen lezen
Toegankelijkheid voor iedereen en als leeszaal zelfs zonder abonnement zie ik deels als een goed (maatschappelijk) doel.
Vind het ook een verantwoordelijkheid van de overheid/gemeente

1
1
1

Bibliotheek Meppel
U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Bibliotheek is een maatschappelijke instantie, welke door de overheid mede gefinancierd moet worden om mensen de mogelijkheid te
geven om met het lezen van boeken en andere materialen in contact te komen.

1

bibliotheek is iets waar je lid van bent als er tekort is vind ik dat de overheid bij moet springen omdat lezen goed is voor de ontwikkeling
van kinderen en ouderen

1

Bibliotheek is toch geen goed doel?

1

Bieb is toch in de eerste plaats een uitleen en leesplek.

1

De bibliotheek is een NOODZAKELIJKE voorziening.

1

De bieb is voor mij primair de plek waar ik boeken kan lenen. Omdat ik het belangrijk vind dat deze voorziening blijft bestaan wil ik best
een donatie doen om dit in de toekomst te waarborgen. Maar een goed doel...... zo zou ik het niet willen noemen.

1

Het is echt geen goed doel maar een must in deze maatschappij waarin alles zo snel gaat en je kunt in de bieb tot rust komen als je wilt
en dat is geen goed doel

1

Het is een basisvoorziening en geen goed doel!

1

Het is een sociaal cultureel gebeuren. Vooral belangrijk om jonge kinderen mee in aanraking te brengen. Hen te motiveren om te gaan
lezen.

1

Het is er om leesmateriaal te halen komen ze geld te kort laat de jeugd mee betalen

1

Hoofddoel is het uitlenen van boeken.

1

Iedereen komt tegenwoordig aan met het steunen van goede doelen. Ik wordt daar een beetje simpel van. Ik doe mee met een vast
aantal goede doelen en dat is het.

1

Ik denk niet dat de bieb daarvoor is.

1

Ik vind het een maatschappelijke basisvoorziening en dat is dus geen goed doel

1

Ik zie in een bibliotheek wel een organisatie die we als gemeenschap moeten dragen maar niet als een goed doel.

1

Nooit zo over gedacht.

1

Voor mij is de bibliotheek een faciliteit

1

Zie mijn vorige antwoord. De belangrijkste functie is het bereikbaar maken van boeken en tijdschriften voor iedereen die daarin is
geinteresseerd en die niet de mogelijkheid heeft om zich op alles te abonneren of alle interessante boeken te kopen. Ook naslag- en
leerboeken voor incidenteel gebruik hebben via de bibliotheek een nuttige bijdrage tot het verspreiden van kennis in het algemeen.

1

1

Zie vorige toelichting

Bibliotheek Nijeveen
U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Ik zie de bibliotheek als een publieke voorziening, war ik lid van ben. Niets meer en niets minder.

1

Bibliotheek Emmen
U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
bibliotheek zie ik als een soort school instituut, gesubsidieerd door rijk, gemeente en provincie.
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1

De bibliotheek zie ik zeker niet als een goed doel maar als een maatschappelijke noodzakelijkheid.

1

de bieb voorziet voor mij in een behoefte n.l.lezen!

1

Een bibliotheek hoort eigenlijk een (semi-) overheids instelling te zijn. Ik vind het een eerste voorwaarde voor taalontwikkeling.

1

Een bibliotheek is een maatschappelijke dienst die door elke zichzelf respecterende gemeente beschikbaar gesteld dient te worden. En
waar bovendien betaald personeel hoort te werken.

1

Een goed doel voelt anders.

1

een goed doel zie ik vooral om anderen te helpen. Nu helpt de bieb wel mensen ( als ze gevonden wordt) maar ook zelf maak ik daar
gebruik van. En betaal daarvoor met een abbonementsprijs.

1

Goede doelen zijn afhankelijk van giften en donaties, dat is volgens mij bij een bibliotheek niet het geval.

1

Goede doelen zijn m.i. armlastige instellingen, landen of mensen.

1

Ik betaal voor een abonnement en zie de bieb daarom niet als goed doel.

1

Ik kan het niet rijmen met een goed doel. Ik zie het als een service van gemeente / overheiden te kunnen beschikken over een goed
aanbod boeken e.d. tegen een vergoeding.

1

ik vind dat de bibliotheek een basisbehoefte voor iedereen is./zou moeten zijn. Een goed doel is vaak een organisatie die zich inzet
voor specifieke doelgroepen, daarom zie ik de bieb niet als een goed doel

1

ik vind dat de bibliotheek vooral ondersteund moet worden door de gemeente, zeker in onze regio, waar taalachterstanden zijn. indirect
betalen burgers hier natuurlijk aan mee, maar dan betaald tenminste iedere burger mee.

1

Ik zie de bibliotheek als een dienstverlening waarvoor betaald moet worden en zeker niet als een goed doel

1

ik zie dit niet als een goede doel

1

Ik zie het als dienstverlening

1

Is een noodzakelijk nutsvoorziening in een beschaving

1

laten "goede doelen"maar andere organisatie's doen de bieb moet niet veel andere dingen rbij doen

1

Omdat ik reeds betaal en de bieb zie als een vereniging.

1

Voor mij hoort het bij voorzieningen waar gemeenten geld voor beschikbaar moeten maken in de begroting.

1

zie het als een basisvoorziening voor de gemeenschap

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
De bibliotheek is een plek waar je boeken tijdschriften en dvd's kunt lenen en waar mensen zonder laptop of internet thuis kunnen
internetten. Het goeie doel vind ik dan meer dat het een plek is voor bijvoorbeeld kinderen die er boeken kunnen lenen om te leren
lezen

1

Bibliotheek Klazienaveen
U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Bieb is heeeeeel belangrijk, maar dit moet door de overheid (zonodig) ondersteund worden.

1

Ik vind bieb n basisvoorziening voor n ieder. Extra activieiten om eenzaamheid tegengaan is goede bijkomstigheid evenals gezelligheid
creativiteit samenhorigheid.

1

Ik zie het meer als een bedrijf, men ontvangt geld van leden en daar wordt de bibliotheek mee bekostigd

1

Nou het is af en toe wel een ontmoetingsplaats voor mensen

1

Past niet.

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
ik vind een bibliotheek een noodzaak in een wijk/ gemeente, een toegangsplek, laagdrempelig voor iedereen, die met goede
spelregels zijn wereld groter kan maken

1

Ondersteuning van (activiteiten in) de bibliotheek door vrijwilligers is prima. Financieel gezien vind ik bibliotheken, net als openbare
zwembaden, de verantwoordelijkheid van de overheid.

1
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Hoogeveen Centrale
U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Bibliotheek, net als bioscoop,theater, museum zie ik niet als goed doel

1

bij een echt goed doel is er geen tegenprestatie

1

De bibliotheek is een heel nuttig instituut

1

De bieb als goed doel - prima gedachte om als centrale organisatie te gaan buurten bij een van de vele fondsenwervers (Jantjebeton?).
Mijn verhaal zou te mager zijn om voor de bieb met de collectebus persoonlijk langs de deuren te moeten gaan.

1

Een bibliotheek is een essentieel onderdeel van de samenleving en kan daarmee geen goed doel zijn. Onze politie is ook geen goed
doel. Kamerlid zijn ook niet.

1

Geen verklaring, maar de bibliotheek als goed doel te beschrijven gaat mij te ver

1

Het is een voorziening voor de bewoners en zeker geen goed doel. Het is, naast de abonnementen, aan de gemeente dit financieel
mogelijk te maken.

1

Ik vind dat de overheid en de gemeente bibliotheken moet subsidiëren .

1

ik vind het uitlenen van boeken geen ''goed doel''

1

Ik weet dat ze goede dingen doen, maar heb daar zelf geen behoefte aan en ik ken ook niemand uit mijn omgeving die daar wel
gebruik van maakt/moet maken.

1

In 1e instantie is de bibliotheek in mijn ogen de verantwoordelijkheid van de gemeente.

1

Is basis behoefte

1

Is een voorziening , geen goed doel. Het moet zichzelf kunnen bedruipen, met hulp van de gemeente of andere subsisies.

1

Is gewoon nodig, maar zeker geen goed doel. Theater wordt toch ook door de gemeente gesteund?

1

Noodzakelijke voorziening

1

Vindt dat bibliotheek onderdeel is van de samenleving, voor jong en oud. Moet niet afhankelijk zijn/worden van de "willekeur" van
giften. Moet zichzelf zodanig op de kaart zetten en blijven ontwikkelen dat zij zelfvoorzienend is of kan worden met zo nodig zelf
ontwikkelde sponsoractiviteiten, lezingen waarvoor betaald moet worden, etc. Daarnaast kan bibliotheek extra inkomen genereren door
verhuur van ruimte aan bijv belastingdienst, taalhuis, etc.

1

Wat is het charitatieve doel van een bibliotheek dan?

1

We betalen belasting en dat vloeit weer terug naar de bibliotheek, dus wat heeft dat met een goed doel te maken ?

1

Zie het meer als mogelijkheid voor het lenen van boeken en tijdschriften e.d. voor een bedrag per jaar waar bijna niemand zoveel kan
kopen om te lezen.

1

Zo zie ik het niet

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
U ziet de Bibliotheek (zeker) niet als een soort ‘goed doel'. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Bevordeting algemene ontwikkeling

1

bibliotheek biedt een dienst voor degenen die behoefte hebben aan die dienst

1

bibliotheek is voor mij een plek om boeken te lenen en verder niets

1

bij een goed doel geef je een gift, maar bij de bibliotheek ben je lid

1

Cursussen/hulp die te maken hebben met lezen en omgaan met lezen op een digitale manier vind ik passend. Maar andere activiteiten
vind ik niet thuis horen bij een bibliotheek.

1

De bibliotheek zelf moet geen goed doel ip zichzeld zijn. De bedoeling daarvan is niet duidelijk en de bibliotheek verliest daarmee haar
onafhankelijkheid. De bibliotheek kan wel als ambassadeur optreden voor goede doelen die een relatie hebben met boeken, lezen,
educatie en ontwikkeling: iedereen in dit land moet in de gelegenheid gesteld worden om te (leren) lezen!

1

de bibliotheek zie ik als een algemene voorziening waar de overheid verantwoordelijkheid dient te (blijven) nemen

1

De bieb is een openbare voorziening voor de gemeenschap

1

De bieb mag best dingen doen voor laaggeletterden, maar verder een goed doel NEE

1

Hoofddorp, augustus 2017

ProBiblio Regulier BiebPanelonderzoek 1

een bibliotheek is buitengewoon belangrijk als onderdeel va het culturele en muzikale aanbod, en voor de ondersteuning van
scholieren enz. Ik vind het van wezenlijk belang, maar ik vind dat je niet kan zeggen dat het een goed doel is

1

een bibliotheek is een basisvoorziening een goed doel is dat niet

1

Een bibliotheek is een noodzakelijke voorziening.

1

Een bibliotheek is een nuttige instelling, maar geen goed doel

1

Een bibliotheek is een soort maatschappelijk nutsbedrijf.

1

Een bibliotheek is oets dat gefaciliteerd moet worden door de gemeente/ overheid. Ik betaal voor mijn abonnement

1

Een bibliotheek is om boeken te lenen en te lezen.goede doelen genoeg. Andere doelen prima maar ik denk toch niet dat er een
doelgroep bereikt wordt. De drempel blijft te hoog. Jammergenoeg

1

Een bieb is een basisvoorziening in elke stad en eigenlijk ook groot dorp

1

Geen goed doel maar meer primair

1

Heb ik bij mijn vorige vraag al gedaan je betaalt abonnements geld en dan moet het klaar zijn..we zitten ondertussen in een
bedelmaatschappij.

1

Heb ik hierboven al gedaan. Is een taak van de overheid.

1

Het doel van de bibliotheek is boeken uitlenen. Dat is toch meer voor plezier, in mijn geval dan. Ik zie mezelf niet als een goed doel.

1

Het is een diensten verlenende instantie met abonnees

1

Ik ga er vooral heen voor mezelf en kind. Om lezen bij kind te stimuleren, en om zelf geen boeken te hoeven kopen (geen bezit) en
toch veel te kunnen lezen.

1

Ik leen mijn boeken daar betaal ik ieder jaar geld voor. Cursussen die gegeven worden die voor mij interessant zijn kan ik betreft tijdstip
vaak niet heen. Ga nu al zelden heen om een boek te lenen

1

Ik vind dat de Bieb een instituut is en gelden van de gemeente moet krijgen en leden. Ik vind niet dat de Bieb aan fondsenwerving moet
doen.

1

Ik vind dat de overheid moet investeren in culturele voorzieningen.

1
1

Ik vind de bieb absoluut noodzakelijk maar niet perse een goed doel. Ik vind de bieb eerder een nutsvoorziening. Niet iets wat winst
moet maken of beslist moet hijgerig mee moet doen. Wat ik persoonlijk jammer vind dat de bieb steeds minder boeken en DVDs heeft
(geen CD) en zich steeds meer op de actualiteit richt. Persoonlijk zou de bieb interessanter zijn als een archief. Hiervoor zou er meer
eenvoudiger uit andere bibliotheken buiten de provincie geleend moeten kunnen worden zonder bij te betalen. Hiervoor zou ik
overigens wel een hoger abonnement bedrag willen betalen.
Ik vind de bieb heel nuttig, er wordt voor betaald. Als goed doel denk ik toch aan mensen in nood...

1

ik vind het een noodzakelijke algemene voorziening

1

Ik vind het lastig om dit aan te geven, heeft denk ik te maken met dat ik betaal om boeken te lenen en dan het meer iets gemeentelijks
is, het gaat niet om het opsporen van ziektes oid

1

Ik zou niet weten in welk opzicht ik bij de bieb aan een goed doel zou moeten denken... Het is voor mij enkel een plek om boeken te
lenen.

1

In feite vraagt u steeds hetzelfde, zie voorgaande antwoorden.

1

Is culturele instelling, door overheid gesubsidieerd.

1

Moet gewoon een enigszins gesubsidieerde instelling zijn met een gepaste contributie.

1

neen

1

Van gemeenschap, voor gemeenschap

1

Voor mij plek om boeken te lenen. Opnieuw: als in de wijk, dan is het anders. Nu staat het (letterlijk!) ver van me af. Voel er geen
'band' mee.

1

Wat voor "goed" doel moet ik erin zien? Het is niet levensbedreigend. Het kan wel je uit het isolement helpen en wat meer in de wereld
zetten. Ik vind het meer een taak van de gemeente om de bieb te stimuleren en de bieb in het zadel te houden voor het welzijn van
ZIJN inwoners.

1

Zie het meer als dienstverlening.

1

Zoals eerder toegelicht vind ik de bibliotheek een basisvoorziening.

1

Bibliotheek Meppel
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
1

alle steun is welkom
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als bibliotheken het hierdoor financieel minder zwaar krijgen vind ik dat prima mits de commerciele partij niet te veel invloed krijgt.

1

Als daardoor het abonnement betaalbaar blijft

1

Als de gemeente minder subsidie uittrekt voor de bieb kan dit een prima hulpmiddel zijn mits ze zich niet met de organisatiestructuur
bemoeien.

1

Dat geld kan worden gebruikt voor om met name kinderen en vrouwen laagdrempelige toegang tot boeken te blijven bieden

1

De bibliotheek is een belangrijke maatschappelijke voorziening. Als bedrijven daar, zónder tegenprestatie en zónder echt in beeld te
zijn, een bijdrage aan willen leveren, lijkt me dat prima.

1

De bibliotheek kan bijvoorbeeld vragen of koffiemerk de bibliotheek wil sponsoren. Of bedrijf dat de bibliotheek wil sponsoren met
stoffen tassen waar de mensen de boeken in kunnen doen Ik vind dat de bibliotheek best zelf op zoek kan gaan naar sponsors Nee
heb je, ja kun je krijgen

1

Een bedrijf kan zijn maatschappelijke betrokkenheid laten zien door de bibliotheek te steunen. En de bibliotheek kan daardoor meer
investeren.

1

Finacieel gunstig voor de bieb, hierdoor meer budget te besteden.

1

Groot bereik voor bedrijven, voor bieb 'n eenvoudige extra mogelijkheid geld te verdienen.

1

Hoe meer sponsors hoe meer de bieb kan betekenen voor de leden

1

ik denk dat de bibliotheek elke financiële hulp zou kunnen gebruiken om te kunnen voort bestaan

1

Je zou activiteiten kunnen bundelen

1

Kan voor beide partijen voordeel brengen.

1

mogelijk dat bijv een uitgever boeken beschikbaar stelt, reclame aanwezig tegen vergoeding oid

1

Niets mis mee, en een hoekje met sponsor spullen is ook prima. Het geld moet ergens vandaan komen

1

Past in trend van sociaal ondernemen. Bibliotheek moet daarbij wel onafhankelijkheid kunnen bewaren.

1

Sponsoring is in tijd van een terugtrekkende overheid een goed middel om "in actie" te blijven. Maar het risico is dat er een ongewenste
invloed op het beleid vanuit gaat.

1

uit sociaal oogpunt kan ik mij sponsering voorstellen

1

Vindt sponsoring niet verkeerd, zolang de sponsoren niet het beleid bepalen.

1

Waarom niet?

1

Waarom niet? Het lijkt me dat ze weinig invloed kunnen uitoefenen op het soort boeken wat aangekocht wordt. Mocht daar wel sprake
van zijn, van beïnvloeding, dan lijkt het me geen goed idee of slechts in beperkte mate.

1

Waarom niet? Hoe meer mensen veel lezen hoe beter.

1

Why not? Prima als dat geld in het laatje brengt voor meer boeken e.d.

1

Bibliotheek Emmen
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Alles en iedereen is welkom om de bibliotheken financieel te ondersteunen. Bedrijven zouden bijvoorbeeld een project kunnen
sponsoren , zoals personen die niet goed kunnen lezen.

1

als dat de manier is om de bibliotheek te kunnen behouden lijkt me dat geen probleem

1

Als er bedrijven zijn die dit willen doen is dat prima.

1

Bedrijven zouden geld kunnen schenken zodat lezen voor iedereen toegankelijk wordt.

1

collectie uitbreiden, lidmaatschap voor iedereen behoudbaar maken

1

De bieb dient zich zakelijk op te stellen, om het bedrag aan lidmaatschap zo laag mogelijk te houden. Ik verwacht dat er bedrijven zijn,
die er belang bij hebben zich te profileren bij de bieb leden.

1

de bieb moet wel alle zeggen over het reilen zeilen houden

1

De maatschappelijke functie van de bibliotheek kan prima gesteund worden door commerciële bedrijven

1

Dit zou financiële mogelijkheden geven wat een breder aanbod kan bieden aan.

1

educatie van werknemers moet hen ter harte gan

1

Er is niets mis met sponsering om een breder doel te dienen. Ook al moet je dan de naam van de sponsor laten zien .
Het brengt geld in het laatje. Iets wat de bieb misschien goed kan gebruiken om bijvoorbeeld personeel te kunnen betalen??

1
1

Het geld moet toch ergens vandaan komen
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Het is fijn als de bieb geld heeft om nieuwe boeken aan te schaffen.

1

Ik vind dat de bieb moet blijven bestaan, prima dan toch? Als financiers de bieb maar wel de bieb laten zijn.

1

ik vind het prima!

1

In deze tijden van bezuinigingen kan ik me voorstellen dat men zich wendt tot commercie

1

Lezen is zo belangrijk voor ieders ontwikkeling. Prikkelt je fantasie, geeft rust, geeft informatie en daarom vind ik dat bedrijven het
mogen sponseren. Men krijgt er veel voor terug (bv ontwikkelde medewerkers)

1

meer financiele middelen geven meer mogelijkheden

1

nee

1

nu dat zou prima zijn want uiteindelijk heeft het bedrijfs leven er ook belang bij bij een goede bib

1

Om deze voorziening in stand te houden, moet men wel kijken naar alle mogelijkheden. Ik zie niet in waarom een commerciële
organisatie niet zou mogen sponseren.

1

Op bijvoorbeeld het gebied van het terugdringen van laaggeletterdheid of de kennismaking met nieuwe technologie kan ik mij
voorstellen dat er een bedrijf als sponsor optreed. Ook samenwerking met het theater of uitgeverijen zou ik niet vreemd vinden. Het
moet niet te commercieel worden; beetje reclame / vermelding is oke, maar geen "dit boek wordt u aangeboden door...."

1

Op zich goed plan maar de bedrijven moeten niet teveel bepalen

1

sluit aan bij maatschappelijk ondernemen

1

Waarom niet, als er door b.v. Een kleine reclame geld binnen kan komen.

1

Zie voorgaand.

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
1

Ik vind het geen probleem
Bibliotheek Klazienaveen
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer
genoemd
Door sponsoren kan het aanbod misschien wat groter worden

1

Mits met mate en niet al te schreeuwerig zou een bedrijf best de bieb kunnen sponsoren.

1

Omdat alles vreselijk duur wordt en alle ondersteuning welkom is.

1

We moeten wel reëel blijven. Subsidies e.d. zullen niet snel omhoog gaan, mogelijk eerder teruglopen

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Bij teruglopende inkomsten is dat een mogelijkheid om de dienstverlening en het product op peil te houden.

1

Het draait allemaal om geld en alle kleine beetjes helpen.

1

Hoogeveen Centrale
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Alles is heel duur, alleen de boeken al. wanneer er op een andere manier geld binnen komt, blijven de abonnementen voor velen
betaalbaar.

1

Als een sponsor er geen eis tegenover stelt,lijkt het me dat dit moet kunnen.

1

Als het nodig is voor een goed functioneren van de bibliotheek kan sponsoring nuttig zijn

1

Bedrijven hebben belang bij personeel dat aan zichzelf wil schaven met als neven punt, dat ook de kinderen van dat personeel de
impact van een bieb kan ervaren.

1

Bedrijven hebben ook profijt van goed geletterde mensen.

1
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Dat is anders dan door particulieren, die hebben daar vaak een potje voor en kunnen dan in de bieb of op de site adverteren.

1

Dat lijkt mij een prima manier om aan geld te komen.

1

die kunnen gemakkelijker wat geld missen

1

Ik vind het helemaal niet gek, dat commerciele bedrijven de bieb als een soort goed doel zien, waarbij iedereen, en dan mn de
doelgroep die het financieel moeilijker heeft, maar er in zekere zin wel op aangewezen is, er in de toekomst ook blijvend gebruik van
kan maken.

1

In mate is het een hele goede optie om de bibliotheek te ondersteunen

1

Kan gelijkwaardig zijn, sponsorende bedrijven kunnen reclame maken via bibliotheek, kunnen gebruik maken van de openbare ruimte.
Wel kritisch kijken naar welke bedrijven in aanmerking komen, moeten toevoeging voor bezoekers hebben zoals bijv. rechtshulp,
ictondersteuning etc.

1

Naar mijn idee is sponsoring van een culturele instelling een goede investering

1

Onder voorwaarden positief

1

Op zo"n manier de kosten drukken voor b.v. abonnement.!!

1

Prima wanneer het om zichtbare reclame in de bieb of op de website gaat

1

Sponseren is prima, mits er geen beïnvloeding is. Door extra inkomsten kunnen er andere activiteiten gepland worden. Sponsornamen
hoeven niet nadrukkelijk gemeld te worden.

1

vraag naar de motieven aan de sponsors

1

waarom niet?

1

Waarom zou 'verheffing van de massa' alleen door de belastingbetaler (via de overheid) moeten gebeuren? De Tamboer is er ook
gekomen op initiatief en door sponsoring van de werkgevers omdat ze vinden dat hun werknemers wat cultuur konden gebruiken. En je
ziet hoe het nu is: alleen de kakkers uit de omgeving komen op het povere aanbod af en de gemeente=de burger en belastingbetaler
moet er voor betalen.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) wel bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
1

alles wat kan helpen om het lezen te stimuleren is goed.
Als commerciele bedrijven dat willen, zou dat voor de leden mooi zijn. Meer aanbod voor minder geld. Waarom niet?
Als er daardoor meer mensen lid kunnen worden en ze geen stempel drukken op de te lenen boeken kan dit volgens mij geen kwaad.
Het wordt anders als ze een grote stempel drukken op het aanbod, dan zou ik er tegen zijn.
Als er reclame zichtbaar is in de bieb, en de sponsor betaald daar voor, heb ik daar begrip voor
Als sponsoren zich willen afficheren met de bieb, is daar niets op tegen, mits de bieb zijn onafhankelijkheid kan houden.

1
1

1
1

Altijd goed sponsoring

1

Bedrijven kunnen winst halen uit "goed" geschoolde mensen als toekomstige werknemers.

1

Commercie is prima als het maar niet bepalend wordt

1

Extra inkomsten verwerven is prima als dat de bieb niet aantast in haar onpartijdigheid

1
1

Het geeft de bibliotheek in ieder geval financiële mogelijkheden om goede acties te ondernemen die bij de "bieb" passen. Op dit
moment kan ik niet bedenken welke voordelen een bedrijf dat de bibliotheek sponsort kan hebben bij een goed werkende "bieb". Ik
vind het bv prima als een bedrijf bv met geld helpt om boeken aan te schaffen, maar het mag niet zo zijn dat het bedrijf aangeeft dat
bepaalde boeken niet aangeschaft mogen worden, of juist wel aangeschaft moeten worden.
Het zou de bibliotheek waarschijnlijk grotere financiële ruimte geven
Ik vind het goed als bedrijven betrokken zijn bij openbare voorzieningen. Dat ze daar hun bijdrage aan willen leveren.
Ik vind het oké als het gaat om extraatjes boven het normale aanbod. Bedrijven kunnen op deze manier reclame mken.
ik zie de bibliotheek niet als een 'onafhankelijk' instituut. Het bedrijfsleven mag hier best in investeren.
In beperkte mate. Waarom niet voor de volle honderd procent? Dan krijgen zij te veel invloed en moet het op hun manier.
In de huidige maatschappij nodig om allerlei methoden geld te verzamelen
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1
1
1
1
1
1

Ja, waarom eigenlijk niet?

1

je kan zo de kosten drukken. sponsoring is heel normaal deze tijd.

1

Kan me voorstellen dat het geld nodig is en daarom is dit prima.

1

Lijkt me geen probleem zolang bedrijven verder geen invloed hebben

1

misschien hebben zij er ook baat bij

1

Nou zo zouden ze wel de financiële steun krijgen maar hierdoor ook weer bepaalde aanbod vergroten

1

Nu er weinig geld beschikbaar is, is dit misschien een manier om fondsen te werven. De vraag is natuurlijk; wat willen de bedrijven
hiervoor terug?

1

om te kunnen voortbestaan is dit de toekomst

1

Omdat het alleen uit de abonnementen niet gefinancierd kan worden, ook wordt je op deze manier minder afhankelijk van subsidie's.

1

onder deze voorwaarde dat ze niets terug vragen hooguit een reklame bord , wel klein dan

1

Op zich geen slecht idee, zolang der doelstelling van de bibliotheek niet in het geding komt. De sponsoring moet geen invloed hebben
op het aanbod.

1

Prima, zie geen bezwaren.

1

Zo kan een bedrijf echt bijdragen aan de maatschappij. Het helpt een heel brede doelgroep

1

Zodat iedereen de kans krijgt om in de bibliotheek te kunnen lezen enz.

1

zouden er meer mogelijkheden zijn.

1

Bibliotheek Meppel
Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Als het voortbestaan van de bieb daardoor verzekerd is, zou ik zeggen:doen

1

Als reclame van sponsoren gaat overheersen, dan is de zelfstandigheid van de bibliotheek voorbij. Dus zeer goede afspraken zijn dan
nodig en dan nog is dat geen garantie.

1

Bieb is een dienst verlenende instelling voor informatie en educatie. Het mag wat mij gesponsord worden, maar niet te dwingend.

1

Commercie gaat altijd ; voor wat, hoort war. Wat is de tegenprestatie dan?

1

Commercie moet buiten de bibliotheek blijven. Idiologische ondersteuning zonder verplichtingen tot wederdiensten zouden geen
probleem zijn. Maar of dat zou lukken????

1

Een bibliotheek moet een neutrale instantie zijn die niet door externen kan worden beinvloed

1

Eigenlijk nooit over nagedacht. Maar misschien best een goed idee. Dan wel bedrijven die iets te maken hebben met lezen, boeken,
ontwikkeling oid..

1

Eigenlijk vind ik het niets, maar ik begrijp dat er geld nodig is. Als ze zich maar nergens mee bemoeien.

1

Het lijkt me storend die reclame maar aan de andere kant begrijp ik de noodzaak.

1

Hoort momenteel in onze samenleving om sponsoring te vragen/krijgen van bedrijven.

1

Ik 'stem' neutraal, omdat het afhangt van de wederdienst die wordt geboden. Ik vind dat bedrijven geen stem mogen hebben in het
bestuur van de bibliotheek en dat er ook geen commerciële uitingen mogen worden gedaan (geen reclame, geen 'geschreeuw' over
producten etc.). De bieb moet onafhankelijk en betrouwbaar blijven. Dat mag door sponsoring, etc niet verloren gaan.

1

Ik begrijp dat extra fondsen zeer wenselijk zijn. Commerciële partijen: hangt ervan af welke en hoe.

1

Ik vind dat een bibliotheek niet te commercieel moet worden.

1

Ik vind sponsoring op zich geen probleem, als het maar niet de overhand heeft en als de activiteiten van de sponsor aansluiten bij de
doelstelling en maatschappelijke positie van de bibliotheek.

1

Is van dze tijd

1

Ligt eraan welke

1

mag van mij

1

Niet te veel maar verder waarom niet?

1

Punt bij dit soort sponsoring is m.i. altijd wat die commerciele bedrijven hier tegenover willen zien staan; invloed bij de boekenkeuze, bij
het aanbod van cursussen etc? Daarvoor oppassen!

1

Voor het voortbestaan is zoiets dergelijks straks wel nodig denk ik.

1

Zolang er geen winstoogmerk aan te pas komt.

1

Hoofddorp, augustus 2017

ProBiblio Regulier BiebPanelonderzoek 1

Bibliotheek Emmen
Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
1

Ben een beetje bang voor de invloed van de commercie
Bij onvoldoende subsidie wil de bieb toch dienst blijven en dat moet betaald worden. Wel zorgen dat men onafhankelijk blijft.

1

De besluitvorming over vorm en inhoud moet bij de bib liggen.

1

de twijfel ligt als het commercieel gaat worden dat er dan aan die eisen te moeten voldoen.

1

Eeen bedrijf zou dan zeker geen stem moeten hebben in de bedrijfsvoering van de organisatie. Gevaar voor belangenverstrengeling.

1

Hangt er van af welke bedrijven dat zouden gaan doen en wat ze er tegenover stellen.

1

hangt van het bedrijf af en vooral in hoeverre de bieb zich dan zou moeten committeren aan dat bedrijf

1

Het hangt van de voorwaarden af die de sponsor stelt

1

Het zou wel kunnen, als de bibliotheek maar neutraal blijft. Ze mogen geen invloed hebben op het beleid.

1

Hier geldt hezelfde als in het (wetenschappelijk) onderwijs: is het echt noodzakelijk een hellend vlak te betreden? Mits terughoudend en
kritisch toegepast heb ik er geen bezwaar tegen.

1

hoort gevoelsmatig niet bij elkaar. Kasn me echter wel de keuze voorstelle

1

In deze tijd zal het nodig zijn, dus waarom niet.

1

Maakt me niet uit, zolang de bedrijven maar passen bij de doelen van de bieb

1

Misschien, als de nood aan de man komt.

1

mits zij niet teveel beinvloeding hebben

1

Sponsoren als derde geldstroom is goed; maar een sponsor moet geen inhoudelijke invloed op het beleid van de bieb uitoefenen. Dat
moet staan in het publieke belang.

1

Uiteindelijk hebben bedrijven er voordeel van als mensen goed kunnen lezen.

1

Vind ik wel moeilijk ik vind de bibliotheek een openbare gelegenheid waar iedereen gebruik van zou mogen maken. Of je er dan
commerciele verbindingen mee moet aangaan weet ik niet

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Is goed zolang de bib zich bewust is van de invloed op haar functioneren.

1

Bibliotheek Klazienaveen
Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Als de donatie van toepassing is voor een bibliotheek, bv gratis tijdschriften, of een bedrijf dat de beeldschermen doneert, heb ik daar
geen moeite mee. Als bv Coca Cola de te verkopen drankjes bepaalt vind ik dat niet kunnen
De behoefte aan geld behoort niet als eerste keuze te komen, maar de maatschappij moet hier voor zorgen, (de wetgever dus)

1
1

een bieb heeft ook geld nodig om nieuwe materialen en boeken aan te schaffen. En als je dat dmv sponsoring bij elkaar kan krijgen
kan het "eigen" geld voor andere dingengebruikt worden

1

Gaan die dan beslissen wat wij lezen

1

Zolang er dan maar geen eisen gesteld worden door de sponcors.

1

Hoogeveen Centrale
Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Alles wordt tegenwoordig gesponsert, dus waarom de bibliotheek niet

1

Als het financieel nodig is ben ik er niet op tegen. Maar het is wel zaak om alles zeer integer te houden. Dat de commercie zich niet kan
bemoeien met de inhoud.

1

als het niet anders kan..... (omdat het vanuit de overheid niet meer wordt bekostigd)

1
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Bedrijven die met lezen en aanverwante zaken te maken hebben zouden kunnen sponsoren.

1

Een bibliotheek mag geldelijk niet afhankelijk worden van een bedrijf.

1

Extra inkomsten zijn altijd welkom

1

Hangt er van af hoe die sponsoring vorm krijgt. Misschien zijn er goede combinaties te bedenkendie het algemeen belang van een bieb
niet schaden.

1

ik denk niet dat dit haalbaar is

1

Ik vind dat een bibliotheek tot stand moet komen vanuit gemeente/overheid. Wel snap ik dat wanneer de inkomsten (subsidies oid) op
zijn dat de bibliotheek op een andere manier geld probeert binnen te halen.

1

Ligt er aan op welke wijze en door wie. Maar heb daar niet direct negatieve geboelens bij.

1

Om het abonnement voor een ieder betaalbaar te houden is het denk nodig.

1

Om tot zekere hoogte geld binnen te halen het mag echter geen afbreuk aan de kwaliteit

1

Sponsoring past alleen als het de dienstverlening van de bibliotheek niet bepaalt

1

Zie vorige toelichting. Als door het werven van sponsoren extra zaken kunnen worden geboden, lijkt het me geen bezwaar.

1

Zolang een commercieel bedrijf geen invloed heeft op de collectie en activiteiten van de bibliotheek.

1

Zolang er niet te grote invloed van "sponsoren" zicht- en voelbaar wordt geen probleem.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Sponsering door commerciële bedrijven past enigszins bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
alleen onafhankelijke sponsoring. Geen reclame in boeken of bieb als tegenprestatie

1

Als de bibliotheek anders niet kan blijven bestaan of bepaalde activiteiten niet kan geven is dit een optie.

1

Als er minder overheidssubsidie beschikbaar is, is het een alternatief

1

De bibliotheek moet onafhankelijk kunnen opereren, maar heeft wellicht wel financiële steun nodig.

1

door je te laten sponseren maak je jezelf afhankelijk.

1

Er zijn voordelen maar zeker ook nadelen aan denk ik

1

Extra geld is altijd welkom maar belangenverstrengeling ligt dan wel op de loer

1

Gevoelsmatig.

1

hangt af van de aard en hoedanigheid van de sponsor en de (mogelijke) invloed die de sponsor zal krijgen op het beleid.

1

Het bedrijfsleven steunt meerdere maatschappelijke projecten.

1

Het hangt af van welke bedrijven.

1

Het ligt er aan wat de sponsor er voor terug verlangd, mag zeker niet gaan bepalen welk soort boeken er in de bibliotheek aangeschaft
worden

1

Het zou niet nodig moeten zijn, maar als het helpt om de bibliotheek voor iedereen toegankelijk te maken, is het een optie.

1

is gewoon nodig om het betaalbaar te houden

1

Misschien wordt er dan wel een tegenprestatie geëist voor de financiële ondersteuning

1

Nee. Te weinig op de hoogte hoe zoiets werkt.

1

Sponseren lijkt wel dat de bibliotheek een voetbalclub is. Misschien dat het niet zonder sponsorgeld kan, om alle aktiviteiten te
bekostigen

1

Sponsoring is op zich niet verkeerd, maar de sponsors moeten wel bij de bibliotheek passen b.v. maatschappelijk verantwoord, goed
werknemersschap.

1

Sponsoring kan helpen bij de uitvoeringsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor aanschaf boeken en een taalhuis

1

Workshops worden vaak gegeven vanuit bedrijven. Zij krijgen naamsbekendheid en de meedoende leden hebben een leuke avond.
Beetje werken in de marge lijkt me. Meer een sociaal evenement, maar het kan voor een bepaalde groep wel meerwaarde hebben.

1

Zolang het bij sponsoren blijft oké. Maar geen reclame-uitingen in de bied.

1

Zou kunnen,maar het moet niet zo zijn dat deze donoren wat te zeggen krijgen over de instelling.

1

Bibliotheek Meppel
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
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Aantal keer
genoemd
Alsjeblieft geen reclame, hoe subtiel ook, van bedrijven die een bibliotheek steunen, tenzij ze van tevoren laten weten dat zij op geen
enkele manier reclame maken voor hun bedrijf. Een bedrijf dat een 'Mecenas'-functie wil vervullen is acceptabel, maar dan is al
ingebakken dat zo'n bedrijf op geen enkele manier aan sluikreclame wil doen.
commerciele bedrijven kunnen ondersteunen, maar mogen absoluut geen eenzijdige invloed hebben op het bestuur.

1

1

Dan zou het commercieel worden.

1

Dat geeft alleen maar narigheid

1

Het risico dreigt dat deze bedrijven invloed gaan uitoefenen op het beleid.

1

Ik ben geen voorstander: sponsers willen graag een vinger in de pap hebben

1

Ik zie de bibliotheek als onafhankelijk

1

Moet onafhankelijk zijn.

1

nee

1

Zo lang mogelijk zonder sponsoring!

1

Bibliotheek Nijeveen
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
1

Zie mijn vorige antwoord.
Bibliotheek Emmen
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?

Aantal keer
genoemd
Absoluut geen commercie, Commercie maakt alles kapot!! Kijk naar o.a. voetbal!

1

afhankelijkheid van commerciele bijdrage is een gevaarlijk hellend vlak

1

Bedrijf en helemaal de politiek, mag hier geen vat op krijgen.

1

bij een bibliotheek hoort geen "vercommercialisering" bij sponsoring is dat gevaar levensgroot

1

Dat zou niet nodig moeten zijn.

1

De bibliotheek moet onafhankelijk zijn.

1

De bieb behoort strikte neutralitijd te betrachten. Een sponsor verwacht een tegenprestatie.

1

de bieb moet onafhankelijk blijven.

1

Het lijkt mij een hellend vlak. Commercialisering.

1

ik kan mij "functionele" sponsoring voorstellen. waar de sponsor toegevoegde waarde geeft aan de bied.

1

Ik kom in de bibliotheek voor boeken lenen en niet voor reclame of aanbiedingen

1

Is een publieke instelling.

1

Onafhankelijk en niet gericht op geld dient het te zijn

1

Onafhankelijkheid moet gewaarborgd zijn.

1

publiek geld niet mengen met commercie (blijf autonoom)

1

Sponsoring hangt vaak samen met reclame en dat vind ik niet bij een openbare bibliotheek passen.

1

Sponsoring houdt ook vaak in: Neutraliteit verdwijnt

1

Voor wat hoort wat past niet bij bieb. De commersie zal altijd uit eigen voordeel uit zijn

1

We worden al doodgegooid met reclame, dus alsjeblieft niet ook in de bieb

1

zie vorige antwoord

1

zou het oke vinden als het duidelijk gerelateerd is aan boeken e.d. anders niet

1

Bibliotheek Klazienaveen
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
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Bieb moet onafhankelijk blijven. Alleen om maatschappelijke reden zou bedryf mogen doneren.

1

Commercie hoort niet bij publieke nutsbedrijven. Er is al veel te veel commercie in de maatschappij.

1

Dan willen sponsoren zich er weer mee bemoeien. Ik vind het in stand houden van de bibliotheek een taak van de overheid.

1
1

het kunnen lenen van boeken is geen commercie.

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Als bedrijven een deel van de financiering van bibliotheken overnemen, geeft dat de overheid de kans om zijn verantwoordelijkheid te
ontlopen. Dat vind ik geen goede zaak.

1

neutraliteit is prettig, helaas door alle bezuinigingen weet ik niet of er altijd aan te ontkomen is. indien noodzakelijk dan wel
leesgerelateerd, bijv uitgeverijen

1

Hoogeveen Centrale
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Als de commercie binnenkomt,verdwijnt de lieteratuur.

1

Als het echt niet anders kan is het een optie

1

Beinvloeding van het publiek ivm reclamedoeleinden.

1

Die commerciële bedrijven gaan dan eisen stellen: reclame, info over hun bedrijf. Meer rechten

1

Het heeft voor mij iets dubieus en omstreden

1

Het laten sponseren brengt verplichtingen met zich mee

1

het risico bestaat dan op belangenverstrengeling

1

Ik vind het meer een taak van de overheid. Bedrijven kunnen invloed gaan uitoefenen met oog op eigen commerciële voordelen.

1
1

Indien nodig zou de overheid moeten kunnen bijspringen.
Objectiviteti en onafhankelijkheid van de bibliotheek moet gewaarborgd worden. Sponsers hebben andere belangen.

1

Zelfstandigheid gaat voor alles. Een sponsor kan teveel invloed uitoefenen.

1

Zie vorige antwoord

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Sponsering door commerciële bedrijven past (helemaal) niet bij de Bibliotheek. Kunt u uw antwoord toelichten?
Aantal keer
genoemd
Af en toe best leuk, zeker voor kinderen en zoals de Zinvolle Zomerse Workshops; heel leuk

1

Alleen sponseren als er geen reclame tegenover staat of verplichtingen

1

bibliotheek moet iha waardevrij en onpartijdig kunnen functioneren

1

bibliotheek moet wel onafhankelijk blijven

1

Commercie is gericht op eigen gewin. Ipv stimuleren in een zoektocht naar info, waardoor je geinspireerd raakt, wordt je dan mogelijk
in een richting gemanouvreerd.

1

commerciele bedrijven zouden dan invloed willen en dat kan het boekenaanbod verder verslechteren

1

dan gaan er allerlei belangen meespelen, niet meer neutraal

1

De Bib moet autonoom Blijven

1

De Bieb moet geld krijgen van de overheid en leden. En onafhankelijk van sponsoren kunnen opereren.

1

De intentie verandert: commerciële bedrijven hebben altijd hun eigen belangen. Bibliotheek verliest haar onafhankelijkheid
De sponsoring gebeurt al, zag ik. Het is een slechte zaak als commercie invloed krijgt in zaken die een publiek belang zijn.

1
1

Dit vind ik geen zaak voor de bibliotheek.
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een bibliotheek is een basisvoorziening, toegankelijk voor iedereen, niet een beetje meer voor een sponsor
Een nutsbedrijf hoort niet gesponsord te worden door iemand anders dan de overheid, met ons "eigen" (belasting)geld dus!
Geen bezwaar tegen sponsoring, maar zonder invloed of opdringerige reclame. Een advertentie onderaan de uitleenbon is acceptabel.

1
1
1

Geen commercie in de bibliotheek graag. We worden al genoeg geplaagd met reclame of sluikreclame.

1

gevaarlijk! Een bibliotheek moet erop toe zien de eigen onafhankelijkheid te bewaren!

1
1

Het sponsoren door commerciële bedrijven betekent vrijwel automatisch dat die bedrijven meer zichtbaar willen/zullen zijn in de
bibliotheek. Dit terwijl het wellicht geen bedrijven zijn die 'goed voor de mens zijn'. Voorbeeld: de plaatselijk snackbar doneert, maar wil
dan wel reclame in de bibliotheek. Dit is geen reclame die een mens tot beter gedrag aanzet. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een
gokhal, een drankmerk, of wat dan ook. De bibliotheek behoort een neutrale omgeving te zijn waar iedereen zich prettig voelt. Wanneer
de bibliotheek zich inlaat met merken/bedrijven, zal dit zichtbaar zijn voor alle mensen en daarmee lijkt de bibliotheek automatisch
steun te geven aan deze bedrijven.
I.v.m. onpartijdigheid

1

Idem aan net.

1

ik ben een beetje beu van commercie. Moet iets moois als een bibl. nu ook al weer met de waan van de dag meewaaien?

1

ik hoef geen commerciele uitingen te zien, bibliotheek hoort een neutrale plek te zijn

1

Ik vind dat een bibliotheek een overheids dienst moet zijn. En juist weg moet blijven van de markt.

1

Ik vind dat ondersteuning door zakenleven etc. kan gaan leiden tot invloed uitoefenen.

1

Ik vind de bibliotheek geen commercieel bedrijf

1

Is taak voor de gemeente.

1

Meestal wordt het er door sponsoring niet beter op, is mijn ervaring.

1

Moet laagdrempelig zijn en geen schijn van belangenverstrengeling. Wat nu als Coca cola gaat sponsoren? Dan mag mijn kind er niet
meer heen hoor

1

nee

1

Nut beogende instelling niet laten sponseren

1
1

Omdat commerciële bedrijven geen invloed/inspraak dienen te hebben bij algemene voorzieningen. Zij hebben commerciële belangen.
Ze kunnen een vrijblijvende donatie doen als ze het algemeen belang willen ondersteunen of bewust willen ondernemen. Verder ben ik
van mening dat sponsorgelden eigenlijk reclamegelden zijn en klantgelden. Het past m.i. punt niet om als commercieel bedrijf de
prijsstelling van je product zodanig op te bouwen dat je je 'overwinst' voor sponsoring gebruikt.
Onafhankelijkheid van de bibliotheek lijkt me een groot goed, zowel m.b.t. de boeken in de collectie als de activiteiten die aangeboden
worden.

1

publieke voorziening. Sponsoring schept verplichtingen.

1

Reclame wil ik niet ongevraagd!

1

Sponsoren ja, laten beïnvloeden door commercie; nee (!)

1

Sponsoring moet bedrijven voordeel opleveren, en dus , lezersbeinvloeding. lijkt ongewenst

1

Voelt niet goed. Schept verplichtingen

1

Zelfstandig blijven als bieb

1

Bibliotheek Meppel
Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…
Aantal keer
genoemd
affiniteit met boeken, met een relatief goedkope manier om boeken te lenen, dus om het mensen mogelijk te maken te lezen of met
boeken kennis te maken.

1

algemeen aanvaardbaar.

1

Bedrijven moeten geen relaties hebben met omstreden organisaties.

1

Commerciele activiteieten mogen geen rol spelen bij sponsoring.

1

Dat ze niet het beleid van een bieb of het aanbod kan bepalen. Belangeloos geven kan toch ook?

1

doelstelling

1

geen bedrijven die bv oorlogmiddelen maken of ander soortige betwistbare materialen

1
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Geen tegenprestatie

1

Gerelateerd

1

Het moet niet aanstootgevend zijn

1

Het moet wel passend zijn.

1

Iets met lezen, boeken te maken hebben, ontwikkeling

1

Ik vind dat ze associatie met de bibliotheek moeten hebben

1

integer

1

Is moeilijk aan te geven. Maar een bieb moet ook sponsoren kunnen afwijzen.

1

Kan ik zo even niet bedenken.

1

Liefst 'Groen' en met humaniteit hoog in het vaandel. Stel je voor dat je je laat sponsoren door bv een wapenhandelaar!

1

Moet een beetje in overeenstemming zijn met de bieb

1

moeten iig niet omstreden zijn

1

Moeten onafhankelijkheid blijven garanderen

1

Nuttig

1

onderschrijven van belang van opleiding en geletterdheid

1

Vind wel dat het een bedrijf moet zijn dat maatschappelijk iets bijdraagt. Geen steenkolen of zo.....

1

visie in overeenstemming met grondbeginselen van bibliotheek. Nl. onpartijdig, niet gekleurd, open

1

Wel geralateerd zijn aan de bieb; dus jeugd, boeken cursus aanbod.

1

Wel in de lijn waar een bibliotheek voor staat.

1

wel passend bij de bibliotheek

1

Zie mijn antwoord op de vraag hiervoor.

1

zie mijn toelichting bij de vorige vraag. Verder vind ik dat niet elk bedrijf zou moeten kunnen sponsoren; geen dranken- of
tabaksindustrie, bijvoorbeeld. Denk aan verantwoord ondernemen en zoals bijvoorbeeld een ASN of Triodosbank selecteert.ndustrie of
tabaksbijvoorbeeld

1

Zie vorig antwoord.

1

Bibliotheek Emmen
Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…
Aantal keer
genoemd
Achter het beleid en doel staan van de bibliotheek en niet hun eigen belang inbrengen.

1

Commercieel gewin mag niet voorop staan

1

dat de organisatie oog heeft voor het welzijn van de mens én dat de bibliotheek medewerker die met dit bedrijf in zee gaat voor een
bijdrage de keuze voor dit bedrijf motiveert aan haar leden.

1

dat er geen voorwaarden door bedrijven worden gesteld en ook hun eigen product niet bevoordeeld wordt

1

de bedrijfsvoering moet maatschappelijk verantwoord zijn

1

de doelstellingen moeten wel aansluiten

1

de visie van het bedrif moet passen bij de doelstelling van de bibiliotheek.

1

gebruikelijke normen en waarden

1

gezond, milieubewust, maatschappelijk betrokken

1

het moet passen bij de bieb

1

Het moet wel een sociaal bedrijf zijn. Geen bedrijven die negatief in het nieuws kunnen komen

1

Het moet wel met lezen , boeken etc te maken hebben

1

liefde voor de bieb dient voorop te staan

1

maatschappelijk verantwoord ondernemen

1

Maatschappelijke betrokkenheid

1

moeten achter de doelstelling van bieb staan

1

Niet de sponsers teveel laten bepalen. Wel een bibliotheek, bibliotheek laten zijn.

1

Niet ieder bedrijf is geschikt om geacioceerd te worden met de bibliotheek

1

Visie die past bij de bibliotheek

1
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wel een bedrijf wat te maken heeft met de bieb

1

zich niet bemoeien met het aankoop beleid ed

1

zie mijn antwoord op vorige vraag

1

zie voorgaande vraag en antwoord

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…
Aantal keer
genoemd
1

Geen controversiele activiteiten
Bibliotheek Klazienaveen
Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer
genoemd
Ja, denk aan bv milieu/integrteit bv

1

Sociaal verantwoord, duurzaam

1

ze moeten zich aan de wet houden, niet discrimineren etc.

1

zie eerder antwoord. Alleen idee bedrijven zouden mee mogen doen (onder strikte voorwaarden)

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam
Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…
Aantal keer
genoemd
1

Een link hebben met aktiviteiten van de bieb
Hoogeveen Centrale
Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…

Aantal keer
genoemd
Algemeen belang

1

als bibliotheeklid er niet teveel met neus opgedrukt worden

1

Bedrijven moeten de grondwet, de mensenrechten, naleven, op alle gebieden.

1

daar zijn voorbeelden voldoende van

1

Dat kan ik niet met een paar woorden zeggen.

1

Een bedrijf kan best als voorwaarde stellen dat de naam genoemd wordt, of dat er mede aandacht wordt besteed aan de activiteiten
van de branche waarin het bedrijf actief is.

1

Een bibliotheek is voor iedereen toegankelijk dus de reclame moet voor iedereen geschikt zijn. Daarnaast mag deze nooit politiek of
samenlevings getind zijn.

1

Geen alcohol reclame o.i.d.

1

Geen discriminatie.

1

Geen veebedrijven of energiebedrijven die met kern- of kolenenergie werken.Dus groen!

1

Het moet een beetje in de lijn liggen met wat de bibliotheek is en wil zijn

1

ik zou het een beetje vreemd vinden als er tegenstrijdige belangen zouden zijn.

1

maatschappelijk aanvaardbaar, van onbesproken gedrag,

1

Maatschappelijk verantwoord

1

Mensgericht

1

moet uit de "leesbranche" komen.

1

Niet gebonden zijn aan "verkeerde" activiteiten

1

op geen enkele wijze moet de bieb gebruikt kunnen worden voor iets wat strijdig is met de eigen doelstellingen

1

visie van bibliotheek ondersteunen ; brede verrijking van mensen

1

voornamelijk bedrijven met een maatschappelijke functie

1

ze moeten nooit hun visie of overtuigingen op willen dringen aan de bibliotheek.

1

Ze moeten opreren binnen de Nederlandse rechtsorde.

1
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zie ook vorig antwoord: moeten wat toevoegen, netwerk hebben en/of afdelingen en medewerkers die extra ingezet kunnen worden bij
projecten voor bibliotheek.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Vindt u dat bedrijven die de Bibliotheek willen sponseren aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen? Ja, namelijk…
Aantal keer
genoemd
De Bibliotheek moet zelf voorwaarden stellen en deze bedrijven zullen die voorwaarden moeten accepteren

1

de maatschappij dienend en heel erg commerciele bedrijven die ook invloed willen uitoefenen weren. Bibliotheek moet niet "gekleurd"
worden maar algemeen zijn.

1

De onafhankelijkheid van de bibliotheek ondersteunen en de voorzieningen voor de maatschappij in stand willen houden.

1

De sponsor zal MVO moeten hebben opgenomen in z'n bedrijfsstrategie

1

educatieve visie

1

Een milieuvriendelijk bedrijf en zeker geen vervuiler en gifgebruiker of wapenindustrie o.i.d.

1

er geen slaatje uit willen slaan

1

Er moet niet worden gesponsord voor snoep, sigaretten of alcohol

1

geen bijzondere bedrijven, zoals seksindustrie enz. Dat staat haaks op de neutrale opstelling van de openbare bibliotheek.

1

Geen controversiele bedrijven; het publiek moet zich er thuisvoelen

1

geen inspraak,maar beperkte reclame is op zijn plaats.

1

Geen koopbelang, informatieve doelstelling

1

het moet passen bij algemene ontwikkeling, dus niet stoelen op b.v. religie of i.d.

1

Het moeten eerlijke bedrijven zijn. En de bieb moet niet in een afhankelijkheidspositie komen

1

Iets ter bevordering van de mens en gezondheid (geen fastfood keten oid)

1

in goed overleg met de bibliotheek.

1

in ieder geval geen alcohol, tabak, enz.

1

integer/mensen niet als nummer zien/echt iets goed willen doen voor de maatschappij

1

Leesvaardigheid en kennisvermeerdering.

1

Maatschappelijk verantwoord

1

Maatschappelijk verantwoord, oog voor sociale voorzieningen.

1

Moet wel maatschappelijk verantwoord zijn, dus bijvoorbeeld geen bierbrouwer of bank

1

Moet wel verenigbaar zijn met waar bibliotheek voor staat

1

Neutraliteit, geen commerciele beinvloeding

1

Niet alle bedrijven of branches matchen met een bibliotheek -

1

Niet alleen maar commercieel

1

Niet beledigen

1

Niet commercieel maar gericht op sociale zaken

1

Niet investeren in oorlogtuig, kinderarbeid e.d.

1

niet uit op financieel gericht zijn, meer hulpvaardig.

1

Passend bij cultuur verhogend inbreng

1

passend bij een breed publiek. maatschappelijk verantwoord

1

visie en doelstelling

1

Visie en doelstellingen

1

visie moet sociaal zijn, niet slechts gericht op het maken van winst

1

zie vorige vraag

1

Zuiver zijn. Willen helpen ipv er zelf beter van te worden.

1

Bibliotheek Meppel
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Aantal keer
genoemd
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Aangezien ik de laatste paar jaar alleen maar E boeken leen, kan ik geen mening geven over de Bieb zelf.

1

Beperk je tot de hoofdtaken en doe die met passie op een excellente wijze.

1

De A B C enz zoekinstelling van de Bieb in Meppel kan n.m. duidelijker De zoek letters in de kasten zijn moeilijk te vinden.

1

Ga zo door.

1

geen

1

Heb wel wat vragen gemist. zoals hoe ervaart u de bieb momenteel, plus en min punten ed

1

Momenteel geen

1

nee

6

Nee

9

Nee geen opmerkingen

1

Nee hoor

2

nee, dank u

1

Nee.

2

neen

2

Neen

1

Nvt

1

Pittige vragen.

1

Bibliotheek Nijeveen
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Aantal keer
genoemd
1

N.v.t.
Bibliotheek Emmen
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?

Aantal keer
genoemd
alleen over het sponseren door bedrijven. Is het zo slecht gesteld met jullie financien?

1

Boeiende vragen waar ik echt even over moest nadenken. Prima!

1

ga zo dor Hou het bestaan in eigen handen

1

geen

2

Geen

1

Geen opmerkingen.

1

goed, krijg ik een indruk van waar jullie mee bezig zijn.

1

Het gemis van een goede bibliotheek dichter bij huis blijf ik een gemis vinden. Woonachtig in Schoonebeek.

1

hoe denken mensen over het gebruik van de bieb app Bibliotheekwise ? Weet iedereen dat je daarmee ook boeken kunt scannen om
te zien of je ze al gelezen hebt.

1

Ik mis de witte bol draaistoelen met rode bekleding die vond ik erg gaaf.

1

Ik vind dit onderwerp niet bij het beeld dat ik van een bibliotheek heb passen.

1

Mis vragen over e-boom lenen

1

moeilijke vragen , waar ik niet zo bij heb stilgestaan.

1

Nederland is een klein land, bibliotheek zou landelijk aangestuurd dienen te worden. Alleen e-boek, de rest afbouwen.

1

nee

12

Nee

6

nee, ben zeer tevreden!!

1

Nee.

3

Nee. Dank u.

1

Nee. Succes met uw werk en, fijne bibliotheek?

1

neen

3

Neen

3
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neen.

1

Neen.

1

nvt

1

Nvt

1

Wij zijn altijd al lid geweest van bibliotheken waar we woonde, ook in het Westen des lands. Een kostbaar goed wat we moeten
koesteren, ondanks de opkomst van de e-readers (hebben wij ook hoor) gaat er niets boven het daadwerkelijk vasthouden en lezen
van een goed boek. Die koop ik dus ook nog steeds! Geef mij maar een volle boekenkast het liefst met de nodige nog ongelezen
boeken.

1

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

1

Nee

3

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

Nee.

1

nvt

1

Hoogeveen Centrale
Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze enquête aan de orde zijn geweest?
Aantal keer
genoemd
waarom doe ik mee aan deze enquête? word ik er wijzer van? neen. is het interessant? neen. doe ik de volgende keer weer mee? ...

1

Bedankt

2

De laatste twee vragen hadden ook een toelichting kunnen vragen. Ik vond de lijst niet te lang, absoluut niet leuk of vervelend. Wel
relevant.

1
1

Dé trend is IT en dan heb ik het over IT voor de gewone man. Er is geen plaats waar zonder reclame en of verkoopachtergrond de
nieuwste ontwikkelingen worden getoond. De Bieb zou die centrale plaats kunnen innemen. Het vraagt wel de aanwezigheid van een
specialist. Begonnen zou wellicht kunnen worden met een samenwerkingsverband met het Seniorweb. Het gaat in dit idee niet om
cursussen, maar om een plaats waar absoluut neutrale informatie wordt gegeven, bv voor de bepaling wat voor soort pc zou passen.
Een belanghebbende verkoper zal niet zo gauw de goedkoopste adviseren ook al zou die voldoende zijn voor wat de koper er mee
beoogt. In de Bieb kun je geholpen worden jouw wensen in kaart te krijgen en daarna kan Ger worden gekocht.

Er zijn geen vragen gesteld over E-books en daar zit nu net mijn probleem. Want waarom kan ik met mijn grote abonnement niet net
zoveel boeken lenen voor mijn e-reader als papieren boeken ? Ik heb dit al vaak gevraagd in de bibliotheek maar krijg daar domweg
geen antwoord op.

1

ga zo door;hoe diepgaander de vragen hoe beter/leuker/zinvoller

1

Geen

3

geen opmerkingen

1

Geen opmerkingen.

1

Goede manier om meningen te peilen

1

ik help op de donderdag in het verzorgingshuis doe daar de bibliotheek heerlijk om de mensen n mooi boek aan te reiken heb de
meeste zelf gelezen kan dus goed advies geven alleen wel weinig grootletterboeken kleine lettertjes worden bijna niet gelezen jammer

1

ik hoop dat de bibliotheek nog heel erg lang gewoon boeken blijft uitlenen!

1

Misschien een goed idee om laag-geletterden over de streep te trekken, en daar door middel van reclame o.i.d., als bibliotheek aan
mee te werken??????

1
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nee

2

Nee

6

Nee, geen opmerkingen.

1

nee.

2

Nee.

3

Neen, maar nu ik u toch schrijf: Wel zou het goed zijn bij de uitleenautomaat de steunkleuren voor de keuzemogelijkheden(bv. Wel of
geen bon) duidelijker te laten uitkomen op het scherm.

1

Neen.

1

Niet direct.

1

Webside niet altijd toegankelijk.

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
Belangwekkende vragen nu steeds meer bibliotheken sluiten.

1

Ben erg benieuwd naar de resultaten!

1

De ontwikkeling van een bibliotheek naar een meer commerciele, niet direct bibliotheek-gebonden activiteiten lijkt me ongewenst
De vragen over de bibliotheek spraken mij aan. De vragen over sponsoring is een beetje 'een-ver- van- mijn- bed- show'.

1
1

De vragen zijn scherp geformuleerd! Je moet goed nadenken hoe of je de vraag beantwoordt. Goed gedaan!

1

eigenlijk niet

1

geen

2

Geen

1

Het lezen vind ik belangrijk voor je ontwikkeling.

1

Het lijkt alsof onze mening van belang is voor de besluitvorming van de bieb. In feite is men al overgegaan tot de uitvoering van een
aantal zaken. Dat is niet leuk. Maak duidelijk in de vraagstelling wat de stand van zaken is en vraag of wij het daar mee eens zijn.
Het stuit mij tegen de borst dat er dagelijks zoveel mensen de krant e.d. komen lezen, ze maken gebruik van alle faciliteiten zonder dat
ze lid van de bieb zijn! Gewoon poortjes plaatsen en je pas scannen om er in te komen vind ik wel zo eerlijk!

1

1

Ik gaf weliswaar een 8, maar geen 10 omdat ik toch de bibliotheek terug wil in de wijk. Ik merk dat er hier in huis veel minder gelezen
wordt sinds de bibliotheek alleen in het centrum zit. Misschien dat dat een goed doel zou kunnen zijn, de mensen weer aan het lezen
brengen en terug de wijk in.

1

Ik vind de Bibliotheek zoals hij nu is prima. Van mij hoeven er niet allerlei toeters en bellen bij.

1

Ik was verrast door de vragen over de mogelijkheid om sponsorgelden voor de Bieb te genereren. Heeft dit misschien te maken met de
samenwerking met de DNK?

1

Ik zou geen financiele bijdrage willen geven maar wel wat oude boeken doneren. Kan dat?

1

Ik zou graag zien dat de bien meer ePub in de collectie krijgt

1

Ja bij een aantal vragen kon je invullen waarom wel of niet maar ook bij meerdere vragen niet. Dus kon ik minder toelichting geven dan
ik wilde.

1

nee

13

Nee

13

Nee .

1

Nee dank u

1

Nee,heb mijn zegje wel gedaan.

1

Nee.

2

neen

2

Neen

1

Openingstijden helemaal prima. Personeel genoeg , vriendelijk en behulpzaam. Klasse. De bereikbaarheid van de locatie vind ik iets
minder.

1

tamelijk 'marketing' gerichte vraagstelling

1
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1

Te veel een bedelenquête.
u zoudt in een volgende enquete preciezer kunnen informeren naar welke diensten/collecties wel of niet worden gebruikt.
waarom geen vraag over onderwerpen die in de enquête niet aan de orde geweest zijn?
wel een vraag over wat je goed vindt aan de bieb maar geen mogelijkheid om iets door te geven wat minder goed gaat.
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