
BiebPanel onderzoek 2017 - Flitspeiling 2 – Lezen in de vakantie - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Bibliotheek Meppel

Wat zijn uw ervaringen met de app VakantieBieb?

Aantal keer 

genoemd

Geweldig. Door de VakantieBieb hoef ik minder gewicht aan boeken mee te nemen en ruimtebesparing. En door het lezen vanaf een I-

pad is lezen in een slecht verlichte tent geen probleem.

1

geweldig. Prima. 1

Goed leuke boeken. Start in juni aub en hou op in september. Sommige vakanties zijn nu eenmaal anders. 1

Goed, te weinig aanbod jammer genoeg 1

goed, voldoende variatie 1

Goed, wel afhankelijk van aanbod 1

Goed. 1

Goed. Ik lees normaal papieren boeken maar in de vakantie is het handig op de Ipad. Scheelt een hoop kilos. 1

Goede ervaringen. Maar aangezien je ook gewoon E-boeken kan downloaden. Maak ik er niet feel gebruik van. 1

iets meer keuze en een goede dienstverlening. 1

Ik heb voorkeur voor een bepaald genre boeken en het liefst zo jong mogelijke boeken. Die zijn helaas niet altijd voorradig in de 

vakantiebieb.

1

leest goed, leuke kinderboeken 1

Leuke boeken 1

leuke en gevarieerd 1

Niet zoveel keuze. En ik houd niet van ebooks kwam ik achter 1

Nooit gebruikt. 1

Prima initiatief, maar ik maak er zelden gebruik van tot nu toe 1

prima. Zouden meer boeken op mogen staan. 1

Te klein assortiment 1

vond er minder leuke boeken bij dan voorgaande jaren 1

Bibliotheek Nijeveen

Wat zijn uw ervaringen met de app VakantieBieb?

Aantal keer 

genoemd

goed, maar ik lees liever papieren boeken 1

Bibliotheek Emmen

Wat zijn uw ervaringen met de app VakantieBieb?

Aantal keer 

genoemd

Geen probleem. Alleen ik kan me voorstellen dat je wel een beetje multimedia ervaring moet hebben.... 1

Goed 1

in de vakantie ga ik toch over op papieren versies. Dus geen gebruik van iPad. 1

Niet mijn genre boeken 1

positief, maar zou wel graag meer spannende boeken zien 1

Prachtig idee 1

prima 1

Prima in gebruik 1

Prima, je download het boek en je kunt 5minuten later lezen. 1

prima. fijne manier om legaal e-books te lenen. 1

prima. groot gebruiksgemak 1

uitstekend 1
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Voor de bibliotheek abonnee  is een veel groter e-boek aanbod. 1

Weinig boeken.  Accu gaat snel leeg. Omslaan gaat met vertraging. 1

Weinig ervaring. Ik brn meestal met vakantie op een moment dat er geen vakantiebieb is. 1

Werkt niet prut 1

Bibliotheek Emmer-Compascuum

Wat zijn uw ervaringen met de app VakantieBieb?

Aantal keer 

genoemd

Handig 1

Bibliotheek Klazienaveen

Wat zijn uw ervaringen met de app VakantieBieb?

Aantal keer 

genoemd

Heb te weinig gebruikt om een oordeel te kunnen geen 1

Prima 1

Prima boeken .maar mag iets jong adult boeken 1

Prima. Morgen wel meer boeken zijn 1

ruime keus aan boeken in allerlei genres 1

Voor mijn moeder die al wat op leeftijd is is de app moeilijk. Ik zelf vind het aanbod van boeken erg gering. De meeste had ik al eens 

gelezen.

1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam

Wat zijn uw ervaringen met de app VakantieBieb?

Aantal keer 

genoemd

goed 1

prima maar iets te kort open:) 1

Servicepunt Emmerhout

Wat zijn uw ervaringen met de app VakantieBieb?

Aantal keer 

genoemd

Niet zo goed ik lees liever papieren boeken 1

Hoogeveen Centrale

Wat zijn uw ervaringen met de app VakantieBieb?

Aantal keer 

genoemd

Goed, veel keuze. Maar persoonlijk lees ik liever van papier 1

Het kan zijn dat ik een van de eerste versies heb proberen te gebruiken, maar ik kwam niet tot een boek. En het aanbod was zo pover 

dat ik er geen enkel boek kon vinden. Dus ja, ik heb de app gebruikt en nee, ik heb er geen enkel boek mee gelezen.

1

Ik hou niet van e-books 1

Ik vind papier fijner 1

Leuk, heb de app dit jaar niet gebruikt. 1

Leuke boeken. Vanwege beperkt aanbod ook buiten mijn reguliere genre gelezen, dat was erg leuk. Prettige app 1

prima 1

Te weinig boeken voor mij 1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
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Wat zijn uw ervaringen met de app VakantieBieb?

Aantal keer 

genoemd

Als ik me goed herinner was er niet zoveel keuze 1

Dit jaar vond ik het aanbod in kwalitatieve zin minder dan andere jaren. Het genre literatuur was minder goed vertegenwoordigd. 

Andere zomers heb ik wel een aantal boeken uit de vakantiebieb gelezen. Ik vind het initiatief van de vakantiebieb lovenswaardig. 

Laagdrempelig kennismaken met het aanbod van de bieb. Voor mijzelf is het reguliere aanbod aan e- books ook voldoende

1

Geen 1

Gemakkelijk in vliegtuig , handig in gebruik 1

Goed 1

Goed, alleen jammer dat de app meteen na de vakantie weer stopt. Soms heb je een boek nog net niet uit. 1

Goed, maar de keuze vond ik nogal beperkt 1

Goed, maar mag nog wel wat uitgebreider. 1

Goed. Wat meer actuele boeken die in top 100 lijstjes voorkomen. 1

Goed. Wel erg weinig keuze volwassen boeken 1

Heb er dit jaar geen gebruik van gemaakt. Had voldoende papieren boeken bij me. 1

Heel fijn, goede keuze, en ruim de tijd om ze te lezen voor ze weer verdwijnen 1

Heel prettig en makkelijk in gebruik 1

Helemaal top! Zelf en kids erg blij mee in de auto naar vakantiebestemming ?? 1

Het is even wennen, maar ik weet niet meer of het nu moeilijk ging of niet. 1

Ik vindt het een GEWELDIGE uitvinding! (sorry voor het SCHREEUWEN, maar ik ben echt heel enthousiast) En niet alleen de vakantie-

bieb; de digitale bieb is een uitkomst voor mensen zoals ik, die altijd vergeten bieb-boeken in te leveren, maar ook niet zonder bieb-

boeken kunnen. Ik wou dat ik dit mijn hele leven al had gehad. Groet complimenten! Hopelijk is het met de leenrechten wel allemaal 

goed geregeld voor de auteurs...

1

Leuke actie! Ik heb veel buiten in de zon zitten lezen en dan zijn ebooks op mijn iPad niet zo handig. Dus toch maar papieren boeken 

mee en boeken lezen uit de huisbibliotheek op onze vakantieadressen.

1

Leuke manier om boeken te lezen in de vakantie. Je komt weer eens in aanraking met titels die je zelf misschien niet zo gauw zou 

kiezen.

1

Mijn dochter vind het destijds wel handig geloof ik (twee jaar geleden?) 1

niet mijn genre, weinig keus 1

normaal 1

Op zich een leuk idee maar ik lees niet graag op mijn smartphone en een tablet neem ik niet mee. E-reader wel. 1

Positief. Makkelijk dat je altijd onderweg wat te lezen hebt op je tel. Vond het erg jammer dat het maar voor een bepaalde periode was.
1

Positief. Voldoende keuze uit boeken. 1

Prima 1

Prima,geen enkel probleem 1

Prima. Alleen stonden er niet altijd de boeken in die ik leuk vind om te lezen. Dus week ik uit naar de database van de E-books
1

Prima. Het werkt prima. Persoonlijk heb ik echter liever een papieren boek in handen. En de titels zijn beperkt. 1

Slechts één keer gebruik van gemaakt en toen ik het boek bijna uit had, was de vakantiebieb afgelopen!  Mijn vrouw heeft er meer 

gebruik van gemaakt dan ik. Met plezier.

1

Veel boeken voor volwassenen gericht op ontspanning; assortiment wat mij betreft te klein. 1

Vind digitaal lezen helemaal niet fijn 1

Voor mij kwam die te laat.  Ik waarschijnlijk eind juni begin juli met vakantie 1

We hebben de boeken toen op de tablet gezet, omdat het te ingewikkeld was om ze op de e-reader te zetten. Maar omdat ik het niet 

fijn vond lezen op de tablet, heb ik uiteindelijk de boeken niet gelezen. Daarom dit jaar geen gebruik gemaakt.

1

wel goed. Jammer dat de boeken niet op mijn sony e-reader gelezen kunnen worden. Telefoon en tablet lezen minder lekker.
1

Werkt simpel 1

Zijn niet de boeken die ik wil lezen 1
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Bibliotheek De Nieuwe Kolk

Wat zou uw Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie voor u (nog) aantrekkelijker te maken?

Aantal keer 

genoemd

Uitleentermijn verlengen. En in heel Nederland boeken lenen. 1

Bibliotheek Meppel

Wat zou uw Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie voor u (nog) aantrekkelijker te maken?

Aantal keer 

genoemd

- uitleenperiode automatisch langer maken - procedure om boeken van elders te lenen (buiten Drenthe) sneller laten verlopen
1

-De boeken die ik wil lezen (en de dvd's die ik wil zien) in mijn vakantie, zijn meestal niet in mijn bieb te lenen. Die moet ik dus 

reserveren. Maar bij 10 reserveringen kan er niet meer gereserveerd worden (ja, wel met een duurder abonnement, maar dat wil ik 

niet). Dus graag een ruimer aantal reserveringen aanhouden op het basisabonnement. -Tijdens de vakantieperiode kan er standaard 

langer worden geleend. Maar er zijn steeds meer (oudere) mensen die buiten de schoolvakanties op vakantie gaan. En dan is lang 

reserveren niet meer mogelijk. Dat vind ik een groot gemis. Tot enige tijd geleden kon er nog wel lang worden geleend (dat was dan 6 

weken), geweldig. Maak lang lenen weer mogelijk! Ik kan natuurlijk digitaal verlengen vanaf mijn vakantieadres, maar als een boek 

door een ander is gereserveerd, kan dat niet. En dan zit ik ineens met een boek dat ingeleverd moet worden, terwijl ik nog weken met 

vakantie ben, met alle kosten van dien. -Na eenmaal digitaal verlengen is een tweede keer verlengen niet mogelijk. Ik zou u willen 

vragen: maak dat wel mogelijk. Zo lang een boek niet door een ander is gereserveerd, moet het toch geen probleem zijn om herhaald 

digitaal te verlengen? Ik heb dan, al dan niet tijdens mijn vakantie, plezier van het boek, terwijl het anders gewoon weer in de biebkast 

komt te staan.

1

Ben al heel tevreden! 1

De uitleentermijn tijdens de zomermaanden verlengen naar 8 weken 1

Doorgaan met de verlengde leentermijn in de vakantie en doorgaan met de vakantiebieb. 1

een E reader collectief aanbieden oor een ledenprijs dus kostprijs. 1

Een langere uitleenperiode mogelijk maken. 1

Geen, extra lange uitleentermijn is al een pluspunt. 1

Grote collectie dwarsliggers 1

Het uitleentermijn is gelukkig al langer, dus ik zou het niet weten. 1

ik lees boeken, dat vind ik voldoende,aanbod is goed 1

Ik lees sowieso wel, het hele jaar door veel boeken. Dus voor mij maakt het niets uit. 1

Ik lees zelf nogal wat recensies in kranten of zo en dan probeer ik ze  in de bieb te lenen, maar meestal moet ik ze bestellen, dus het 

assortiment van de bieb in Meppel is niet mijn assortiment. Maar ik kan alles makkelijk bestellen!

1

Ik vind het prima zo. 1

Ik weet niet of dit een goed idee is maar ik zal het toch zeggen. Ik wil al heel lang de geniale vriendin lezen, ik heb gereserveerd maar 

ik wacht al sinds 27-7. Ik wilde het boek graag in de vakantie lezen maar dat kon dus niet. Is het mogelijk dat jullie kunnen laten weten 

hoe lang de mensen moeten wachten, bijv er zijn nog 10 mensen voor u? Nu keek ik tot hoe lang een boek was uitgeleend maar die 

data wordt telkens opgeschoven

1

Is al aantrekkelijk genoeg. 1

Keuze uitbreiden. 1

Lang lenen weer introduceren 1

Langer leentermijn 1

Langere uitleentermijn, breder assortiment 1

Leners vroegtijdig informeren over de vakantieboerderij via een digitale nieuwsbrief , waar de info al aangekondigd wordt in het 

onderwerp, bijv: Heeft u ook zo zin aan een ontspannen vakantie?  Vervolgens een pakkende test over het genot van ontspannen en 

veel kunnen lezen via de vakantiebieb

1

meer boeken op de vakantie app langere leentermijn (boeken bv 4-6 weken kunnen lenen) 1

Meer promotie 1

Meer titels in ePub formaat zodat een e-reader gebruikt kan worden. Ook Engelstalige titels. Langere leentermijn. Eenvoudiger 

systeem om e-books op e-reader te krijgen (bv zoals bol.com automatisch synchroniseert met Kobo readers).

1
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Meerdere exemplaren van nieuwere boeken in vestiging Meppel . 1

Misschien een  Langere inlevertijd 1

Misschien meer pas uitgebrachte boeken 1

niet te streng omgaan met  de inlever datum 1

Niets, dat ik er geen gebruik van heb gemaakt ligt niet aan de bibliotheek, maar aan mijn afwijkende vakantiebesteding.
1

niets. Ik vind het goed zo. 1

Niks. Helemaal prima zo. 1

Nog meer boeken in de vakantieapp. 1

prima zo het nu gaat ! 1

Standaard uitleentermijn verdubbelen 1

uitleen termijn in de computer automatisch extra lang. Dan hoef je er niet om te vragen. 1

Uitleentermijn verlengen 1

Vaker s avonds open 1

voorbeelden tonen in de bibliotheek voor mensen die uit zichtzelf weinig of geen apps downloaden of niet weten hoe dat moet.
1

Ze hadden een periode dat hij korter op de dag open was. Dat kwam voor mij als een verrassing!!!! 1

Zie mijn eerdere antwoord VakantieBieb van half juni tot hal september 1

Bibliotheek Nijeveen

Wat zou uw Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie voor u (nog) aantrekkelijker te maken?

Aantal keer 

genoemd

Standaard openingstijden handhaven 1

Bibliotheek Emmen

Wat zou uw Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie voor u (nog) aantrekkelijker te maken?

Aantal keer 

genoemd

Aangezien ik geen vakanties heb en alle tijd heb om te lezen, gaat deze enquête mij voorbij. 1

Activiteiten. 1

Automatisch langere leenperiode vaststellen, nu miet je toch weer in de gaten houden of je de boeken moet verlengen ja/nee
1

Ben tevreden zo als het nu is gegaan , was prima hoor ? 1

Boeken die je nog niet uit hebt wat langer laten staan. 1

De nieuwste boeken 1

De te lenen periode verlengen. 1

De termijn dat je de boeken kan lenen verlengen tot eind september....veel ouderen gaan pas in september op vakantie
1

denk dat ht wel voldoende is. 1

Door mij meer een uitgebreidere uitleenperiode te geven zou u mij zeer helpen. 1

Duidelijker maken hoe je een vakantieboek kan ophalen. Is mij in ieder geval niet gelukt. 1

E-books wat langer laten lenen 1

Een groter aanbod. 1

Een maand boetevrij als je telaat hebt verlengd bijvoorbeeld 1

flexibelere uitleen termijn 1

ga gewoon zo door 1

Geen wensen op dit gebied. Ik lees meer in de maanden buiten de zomer. 1

het assortiment zou van mij wel wat actueler mogen zijn 1

het e-boeken aanbod uitbreiden met meer recent uitgegeven boeken 1

Ik ben tevreden met de huidige situatie. 1
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Ik kon alleen de app de bibliotheek downloaden en daarna niet meer de vakantiebieb en luisterboeken, dat was jammer. Daarnaast 

zou het fijn zijn als er minder stappen nodig zijn voor het downloaden van de e boeken

1

ik vind het gemakkelijk om gewoon een boek te lenen, heb eigenlijk geen geduld om een app te downloaden............ alhoewel ik ook 

wel denk: -doe dat nu es.......- maar het komt er niet van

1

Ik vind het goed zoals het nu is. 1

ik vind het prima zo. Indien nodig neem ik van de eigen bieb wel boeken mee om de altijd relatief korte vakantie door te komen. Online 

verlengen zou altijd nog kunnen.

1

Is prima zo 1

is voor mij niet nodig, is aantrekkelijk genoeg 1

Keuze om evt ook 6-8 weken te lenen van papieren versies. 1

langer uitleen tijd 1

langere uitleentermijn 1

Langere uitleentermijn 1

langere uitleentermijn ik heb erg veel profijt gehad van de gratis spaanse taalcursus, een uitbreiding van talen zou leuk zijn, om even 

een basis te hebben in een vreemde taal.

1

langere uitleentijd 1

Meer aandacht proberen te krijgen voor lezen van e-books. En .... ook nieuwere e-books tijdens vakantieperiode beschikbaar stellen.
1

Meer info-boeken 1

Misschien bij uitlenen meer aandacht geven. Ik heb er niet opgelet aangezien ik het niet nodig had. 1

Niet echt vakantieperiode gehad! 1

Niets want ik ga niet op vakantie 1

Niks, t ligt niet aan de bibliotheek, maar aan mezelf 1

Niks. 1

openings tijden aanpassen 1

persoonlijk lezers op de hoogte stellen via de mail 1

prima zo  doorgaan 1

speciaal zomerabonnement is aantrekkelijk bepaalde nieuwe aanwinsten / boeken / of tijdschriften aanbevelen voor de zomer periode!
1

Veel meer (vooral recente) titels als e-book beschikbaar stellen. 1

Zorg dat het funktioneert 1

zou het niet weten, ben blij met mijn abonnement en de papieren gewone boeken. 1

Bibliotheek Emmer-Compascuum

Wat zou uw Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie voor u (nog) aantrekkelijker te maken?

Aantal keer 

genoemd

Langere uitleentermijn, maar dat doen ze dacht ik al. 1

Niks. Tijdens de vakantie lees ik niet meer dan normaal 1

Bibliotheek Klazienaveen

Wat zou uw Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie voor u (nog) aantrekkelijker te maken?

Aantal keer 

genoemd

EBooks beschikbaar stellen in Kindle format. Aangezien ik een kindle Ereader heb kan ik geen gebruik maken van de vakantiebieb.
1

Even stoppen met de reguliere werkzaamheden 1

Iets langer de boeken mogen lezen dan drie weken 1

Is prima zo 1

meer e-books 1

Niets. De openingstijden waren prima. De uitleenperiode was ook extra lang en je kunt ook nog extra verlengen via internet.
1
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Nog meer e books en mogelijkheid om verlanglijst voor ebooks aan te leggen, net als bij de gewone bieb. Voorkomt lang zoeken naar 

boeken die niet meer bij de lijst van 10 passen, of de mogelijkheid om de ebooks zelf te verwijderen, zodat je geen drie weken hoeft te 

wachten totdat er weer een nieuwe bij kan.

1

Uitleentermijn verlengen 1

Voor mij hoeft er niets te veranderen, ik ben zo al tevreden 1

Voor mij niets, want ik heb groot abonnement en kan onbeperkt lenen. De openingstijden waren niet gewijzigd en dat vond ik super.
1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam

Wat zou uw Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie voor u (nog) aantrekkelijker te maken?

Aantal keer 

genoemd

Bibliotheek was gewoon open, dat was aantrekkelijk genoeg. 1

diverser aanbod in de app en iets soepeler omgaan met reserveringen, die kun je niet ophalen als je op vakantie bent, jammer a;s ze 

terug gestuurd worden...begin je weer opnieuw op de wachtlijst

1

Een wat langere uitleentermijn is handig als je op vakantie gaat. 1

Hoogeveen Centrale

Wat zou uw Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie voor u (nog) aantrekkelijker te maken?

Aantal keer 

genoemd

Daar ik alleen papier lees is dat wat de Bieb normaal al aan mij aanbied ruim voldoende. Ik lees alleen groot letter boeken.
1

Dat ik bij een bibliotheek elders in  Nederland boeken kan inleveren die ik in de bieb in hoogeveen heb geleend, en in die bieb ook 

weer boeken kan lenen die ik dan in de bieb in Hoogeveen in kan leveren na de vakantie. Dit i.v.m het varen met mijn boot.

1

De uitleentermijn verlengen. 1

E books aanbieden via,mail 1

Ebooks lenen gaat nog steeds niet altijd correct. Het lukt me maar in 30% van de momenten dat ik het zou willen. En dan laat ik het 

maar weer zitten. Maar ik geloof niet dat het aan de bieb ligt. Het adobe programma werkt gewoon niet altijd goed. En die app heb ik 

niet zoveel aan want ik heb geen smartphone en lees niet via tablet. En het zijn haast altijd boeken die ik al gelezen heb of helemaal 

niet zou willen lezen. Ik ga dus liever maar gewoon naar de bieb om boeken uit te zoeken en ik heb een groot abonnement, dus veel 

boeken en een lange leestermijn. Prima zo.

1

Een beter aanbod van e-books, met een betere zoekfunctie 1

Een makkelijkere toegankelijke manier om e-boeken te lenen. Het is nu helaas erg omslachtig en klantonvriendelijk.
1

Hoeft voor mij niet meer want ik ga niet meer met vakantie ( 81 ) 1

Ik ben zelf al een boekenwurm en lees zoveel ik kan; nog aantrekkelijker maken lukt gewoon niet :-) 1

Ik heb en wil geen smartphone. Via de pc of tablet lukt wel, alleen apps kan ik met de mijne moeilijk of niet downloaden.
1

Ik vind zoals het nu geregeld is prima. 1

Ik weet daar heb je niets aan, maar ik ben eigenlijk al heel tevreden. 1

Is niet te doen en waarom zou de bieb dat eigenlijk willen 1

Langere leentermijn dan normaal (maar ach ja, er worden toch geen boetes meer uitgedeeld, dus waarom eigenlijk) maar vooral: wat 

ebooks aangaat: het aanbod compleet maken. De nieuwste boeken en dan ook alle.

1

Langere leentijd 1

langere uitleentermijn 1

maak de leenperiode langer voor papieren en e-books 1

Mogelijkheid (en dat kan al) boeken gedurende een langere tijd te kunnen lenen oa 1

neiuwe boeken sneller inkopen of meer exemplaren bestellen 1

Niets voor mij persoonlijk, misschien iets organiseren voor kinderen om te zorgen dat ze door blijven lezen. 1

niets, ik heb toevallig boeken gekregen van een vriendin. 1

niets, ik vind het prima. je kan de boeken ook makkelijk langer meekrijgen. ik vind het allemaal prima. 1
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Niks. Ik ben tevreden met de service van de bibliotheek. 1

Op de maandag in juli en augustus wel open zijn. 1

Op maandag open zijn. 1

Prima zoals het is 1

Uitleenperiode van boeken langer dan 3 weken mogelijk maken. 1

Vakantie uitleen termijn langer maken Tijdschriften ook mee mogen nemen Openingstijden buiten beperkte uren op afspraak mogelijk 

malen

1

Voor mij maakt het geen verschil, vakantie of niet, zo het dus niet weten. 1

Voor mij niet relevant 1

Voor mij niets, omdat ik toch al elke week kom om mijn reserveerde boeken op te halen 1

We hebben een groot abonnement met lange leentermijnen. Dat werkt prima. Ik heb wel steeds de app bij me om evt op het 

vakantieadres bij te lenen. Tot nu toe niet gebruikt. Ik heb ook een e-reader.

1

Website toegankelijker maken? 1

Weet ik niet 1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk

Wat zou uw Bibliotheek kunnen doen om het lenen voor de vakantie voor u (nog) aantrekkelijker te maken?

Aantal keer 

genoemd

als ik mijn boeken uit heb dan haal ik nieuwe,ik heb geen verdereacties nodig 1

App voor Windows phone 1

automatisch verlengen tot 6 weken 1

Boeken kunnen lenen voor de hele periode dat je afwezig bent. Wij waren ongeveer 7 weken en route. Ons abonnement gaat maar tot 

6 weken. Gelukkig kun je wel online verlengen. Behalve bij reservering dus meestal geen probleem.

1

Boeken langere periode kunnen lenen zonder tussendoor te hoeven verlengen. 1

Bv. De mogelijkheid bieden  om één  boek wat langer te lenen. En een waarschuwing als de periode bijna afgelopen is.
1

Dat je e-boeken kunt verlengen zou in de vakantieperiode wel fijn zijn. 1

Dat je langer de boeken kan lenen. 1

Dat je met het abonnement ook in andere bibliotheken in Nederland kunt lenen, zonder daar zelf iets voor te hoeven doen.
1

de uitleen termijn voor boeken langer maken, ik heb geen internet tijdens de vakantie 1

De uitleentermijn mag ruimer als ik met vakantie ga. Dat is niet altijd in de zomervakantie. Het zou fijn zijn wanneer je 2 keer per jaar 

aan kunt klikken op een ander tijdstip dan de zomervakantie, dat je op vakantie gaat.

1

De vakantietermijn verlengen met juni 1

Een langer uitleenperiode voor papieren boeken in de vakantieperiode is wel erg prettig. 1

Een langere periode ebooks kunnen lenen in de vakantie. Ik ben 3 weken weg geweest, wat betekent dat ik op de dag voor de 

vakantie de boeken pas op de e-reader kan zetten, terwijl ik dan ook alle tassen moet pakken. Ook zou het fijn zijn als het mogelijk is 

om e-books "terug te brengen". Soms heb ik nog boeken "open staan" van de weken ervoor (terwijl ik ze al uit heb en ze binnen een 

paar dagen verlopen), dan kan ik minder boeken lenen tijdens de vakantie.

1

Een serie boeken bij elkaar leggen.dat gebeurd ook wel eens. 1

een speciale mail sturen voor bijzonderheden 1

Eigenlijk niets. Ik heb te weinig tijd om nog meer boeken te lezen. 1

Er lagen wandelboekjes in mijn bieb op de showtafel. Heb ik daardoor goed gebruik van gemaakt. 1

geen aanbevelingen, vind dat de bibliotheek genoeg doet, wel zou ik graag de leentermijn verlengd willen zien. 1

geen idee, uitleentermijn van weken is voldoende, onbeperkt lenen ook voldoende, ik ben zeer tevreden 1

Geen verschil maken. Niet iedereen heeft in de zomer vakantie of gaat op vakantie. Gelden deze regelingen ook als ik hierbuiten op 

vakantie ga? Ik vind dit erg in hokjes denken en de lezers die tot de doelgroep behoren worden bevoorrecht

1

Geen wensen, het is goed zo. 1

gratis reserveren van boeken buiten de provincie 1
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Het downloaden van e-boeken gemakkelijker maken 1

Het is goed zo! 1

ik ben 75 jaar en heb dus altijd/nooit vakantie. Ik ben ook het hele jaar thuis. Lenen in de vakantie wordt aantrekkelijker als de 

uitleentermijn verlengd wordt van 3 naar 6 weken, zoals vroeger een periode het geval was.

1

Ik ben nog onbekend met het d.l. Van boeken, moet me er maar eens in verdiepen 1

Ik ben treveden 1

Ik ga meestal wat langer op vakantie naar het buitenland op vakantie, dus misschien iets meer keuze in vakantie bieb boeken.
1

lange uitleentermijn 1

Langere leentermijnen Dat er meer goede titels nog te lenen zijn in de zomer 1

Langere uitleen termijn 1

Langere uitleentermijn, meer aanbod 1

Leen weken langer maken 1

meer ebooks 1

Meer keus in e-books, en meer actuele titels 1

Meer titels 1

Met mijn Kobo e-reader rechtstreeks toegang tot de bibliotheek gegevens 1

Net als vroeger , langer lenen. 1

niet alleen tijdens de vakantieperiode, maar altijd zou ik meer tijdschriften van hetzelfde willen zien. Zodat ik niet altijd heel oude 

tijdschriften moet lenen

1

Niet nodig, ik leen toch al wel boeken of e-boeken 1

Niets, ben buitengewoon tevreden 1

niets, ik leen het hele jaar door, ook in de vakantie 1

Niets. Helemaal goed zo. 1

nieuwe boeken veel sneller beschikbaar 1

nieuwere e books en langere uitleentermijn 1

Ook in vakantie app de nieuwste boeken plaatsen alhoewel ik denk ik toch voor papieren versie kies 1

Periode enkele weken eerder starten 1

Periode om boeken te lenen langer maken. 1

Persoonlijke leestips voor de vakantie, op basis van eerder geleende titels. 1

Reisboeken in het assortiment die actueel zijn en redelijk aanbod naar veel gevraagde bestemmingen. Viste nu achter het net en heb 

ik een boek moeten kopen.

1

Tafels met Tips van andere lezers 1

Uitleentermijn aanpassen. 1

uitleentermijn langer dan drie weken 1

Uitleentermijn langer maken  Apart zomerabbonnement zou ook een goed idee zijn! Grotere collectie e-book van bekende spanning 

schrijvers (harman coben, lee child etc)

1

uitleentermijn verlengen 1

Uitleentermijn verlengen en grotere keuze in vakantiebieb 1

Uitleentermijn verlengen. 1

Uitleentermijn wat verlengen 1

Vakantiebieb geschikt voor ereader 1

Veel recente titels, ik heb al zoveel gelezen en ven blij met de boeken die bv. in de Volkskrant worden besproken. Het gaat dan allen 

om E-books. Ik neem 2 E-readers mee en maar 2 gewone boeken die ik dan nog heb liggen.

1

Verlenging van de uitleentermijn is een optie.  Maar volgens mij wordt dat al toegepast. Mijn vakanties zijn doe vakanties; lezen is dan 

sowieso minder aan de orde. Magazines zijn wel in trek denk ik. Kan een onderdeel van een speciale zomerabonnement zijn.

1

Voor alle abonnementen in de zomervakantie een uitleentermijn van 6 weken. 1

Zorgen dat er meer boeken op de e-reader geplaatst kunnen worden. Er staan teveel wat alleen op tablet of smartphone kunnen. En 

de boeken van Baldacci, die kun je helemaal niet op je e-reader plaatsen.

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze vragenlijst aan de orde zijn geweest?
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Aantal keer 

genoemd

Nee. 1

Bibliotheek Meppel

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze vragenlijst aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Geen 1

geen! 1

Ik ben blij met de bieb 1

nee 9

Nee 9

nee . . .  meer actie niet nodig. Ik weet zelf wanneer ik meer boeken wil . .  ..  heb hier geen hulp bij nodig. 1

Nee hoor 1

Nee hoor. 1

Nee, dank u. 1

Nee, niets 1

Nee, normaal lees ik ook wel papieren boeken in de vakantie maar omdat ik nog veel tijdschriften had liggen heb ik deze eerst gelezen.
1

nee. 1

Nee. 1

neen 2

Neen 3

Bibliotheek Nijeveen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze vragenlijst aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Nee 1

Bibliotheek Emmen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze vragenlijst aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

(Algemeen) Uitleentermijnen (en dus ook boetes) afschaffen (deze komen nog uit een tijd dat er schaarste was). Digitale technieken 

maken nu veel meer mogelijk. Hier moet de bibliotheek echt op een modernere manier mee omgaan!

1

Als een e-boek verloopt zou het fijn zijn als je wordt gewaarschuwd wanneer je leentermijn afloopt. Nu ben je het ineens kwijt inclusief 

je bladlegger.

1

geen 1

geen opmerking. 1

Ik ben tevreden met de mogelijkheid om de boeken langer te lenen in de vakantietijd. In Nederland is de vakantiebieb een prima 

oplossing. NB op Texel bestond dat 40 jaar geleden al.

1

Mooi onderzoek. 1

n v t 1

nee 19

Nee 9

Nee zie voorgaande 1

Nee, 1

Nee, geen vragen of opmerkingen 1

Nee. 1

neen 5

Neen, want ik neem meestal geen boeken mee. Veel te zwaar. 1
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Nvt 1

Op vakantie neem ik wat makkelijke lectuur mee in de vorm van tijdschriften of Bookazine die ik dan ook achterlaat.
1

Voor de abonnee heeft deze vakantie e-boek uitleen weinig zin. 1

Zie vorige vraag. 1

Bibliotheek Emmer-Compascuum

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze vragenlijst aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Het zou wel helpen als ik een e-mail zou krijgen met een leestip, gebaseerd op vorige boeken die ik gelezen heb, waarbij ik dan gelijk 

op een knop Reserveren kan klikken. En dan moet ik geen problemen met inloggen krijgen, dus ik zou automatisch al ingelogd moeten 

zijn.

1

Bibliotheek Klazienaveen

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze vragenlijst aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

Ja , er was een vraag , waar heb je je gelezen boeken geleend. En je kunt dan niet antwoorden een deel van de bieb en een deel van 

mezelf.

1

nee 3

Nee 3

Nee hoor 1

Bibliotheek Nieuw-Amsterdam

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze vragenlijst aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

nee 1

Nee. 1

Hoogeveen Centrale

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze vragenlijst aan de orde zijn geweest?

Aantal keer 

genoemd

E wordt te veel aandacht gegeven 1

geen 2

Geen 1

Geen opm 1

Het gesloten zijn op de maandagen!!! Ik stond dus 1 keer voor de vaste deur! Dom van mij want ik had het wel gelezen. Ik mis de Bieb 

hier in de Weide wel. Vriendelijke groet van. Aafke Gootjes Boon.

1

Ik weet wat de Bieb aanbiedt en let/kijk dus niet specifiek op seizoensactiviteiten. 1

nee 5

Nee 8

nee het was helemaal goed 1

neen 2

Neen 1

Neen, Bedankt 1

Neen, Dank u wel 1

Op het ogenblik niet. 1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk

Heeft u verder nog opmerkingen over de onderwerpen die in deze vragenlijst aan de orde zijn geweest?
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Aantal keer 

genoemd

Ga niet op vakantie dus de leeftijd van boeken verandert niet voor mij 1

Geen 2

Ik vond de app van Vakantiebieb weinig aantrekkelijke boeken hebben. Misschien beter om er wat nieuwere of interessantere boeken 

op te zetten. Of wat meer aanbod.

1

ja, ik heb wel tijdschriften geleend tijdens de vakantie om te lezen 1

Je moet zelf goed opletten, als je weg bent, dat geen reserveringen hebt, anders kan er boete op je wachten bij je thuiskomst...
1

n.v.t. 1

N.v.t. 1

nee 21

Nee 18

Nee eigenlijk niet 1

Nee, dit was het 1

Nee, verder geen opmerkingen. 1

Nee. 3

neen 3

Neen 1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk

Wat zijn uw ervaringen met de app VakantieBieb?

Aantal keer 

genoemd

De app bevat weinig echt actuele boeken en bestsellers. 1

de kinderen maken er graag gebruik van. Persoonlijk heb ik liever een papieren boek 1

Erg fijn om deze ook op de vakantiebestemming makkelijk te kunnen downloaden toen alle andere boeken uit waren. Ook heel fijn dat 

deze zonder wifi te gebruiken is. Soms wat weinig mogelijkheden tot aanpassen van dingen zoals lettertype, lichtinstellingen etc. Ook 

het omslaan van de bladzijden vond ik soms wat lastig gaan op de tablet. Verder hebben wij als gezin met veel plezier gebruik gemaakt 

van de vakantiebieb app.

1

Geen leuke boeken. Oude boeken. Voor kinderen tussen 10 en 14 jaar saaie boeken volgens de kinderen 1

Goed!Alleen dit jaar niet gebruikt. 1

Ik kon er niet veel naar mijn gading vinden. Bovendien begint de "uitleen" voor volwassenen erg laat. Er zijn veel wat ouderen die al 

eerder weg gaan. Ik lees dan via de gewone eboeken van de bieb.

1

leuk vooral voor mensen die anders niet lid zijn. 1

nog niet genoeg ervaring, bovendien lees ik liever papier. 1

Prima service. 1

redelijk aanbod 1

Te weinig boeken 1

Vorig jaar wel gebruik van gemaakt en is goed bevallen. Dit jaar heb ik mijn tijd meer besteed aan andere zaken dan lezen.
1
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