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Over het onderzoek
In het najaar van 2021 hebben 43 Bibliotheken/clusters deelgenomen aan een ledenonderzoek in opdracht van Probiblio. 
In totaal namen 14.670 leden van 16 jaar en ouder hieraan deel, waarvan 311* voor de Bibliotheek Venlo. 
Standaard was voor elke Bibliotheek in dit onderzoek een algemene module opgenomen waarin naar de tevredenheid 
over de eigen Bibliotheek werd gevraagd. 
Daarnaast kon iedere Bibliotheek drie specifieke modules kiezen die het meest relevant zijn voor de eigen Bibliotheek. 

In Venlo is gekozen voor de keuzemodules 

 Vindbaarheid & presentatie, 

 Bekendheid diensten & activiteiten en 

 Maatschappelijke waarde. 

* 248 leden cluster Stadsbibliotheek en 
 63 leden cluster Arcen en Velden, cluster Blerick, cluster Tegelen en Belfeld
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Leden zijn het meest tevreden over … % (zeer) goed

Leden zijn bijzonder 
positief en 89% geeft 
de Bibliotheek Venlo 
het cijfer 8 of hoger. 
Als men minder tevreden 
is (score 7 of lager) 
komt dat vooral door de 
beperkte collectie in de 
kleinere vestigingen.

92%
Medewerkers

90%
Openingstijden

91%
Sfeer en 

inrichting

88%
Activiteiten

86%
Het gebouw
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In vergelijking met het hele BiebPanel

Toelichting: 
De NPS (Netto Promotor Score) meet de intentie tot het aanbevelen van de Bibliotheek. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Promotors (score 9 of 10), Passives (score 7 of 8) en 
Detractors (score 0 t/m 6). De NPS wordt bepaald middels Promotors – Detractors. 
De NPS loopt van -100 tot en met 100. Hoe hoger de positieve score, hoe beter.
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Bezoekmotief | top 5

94% Lenen van boeken

29%  STEK en lezen van kranten en tijdschriften

15%  Even een praatje maken en onder de mensen zijn

13%  Bezoeken van een activiteit

12%  Rustig zitten

Verdieping

Kernwoorden voor de Bibliotheek: 
Groot aanbod, gezellig, sfeer, vriendelijk 
en overzichtelijk 

  Hoger opgeleiden geven een hogere NPS (72) dan 
middelbaar (61) en lager (62) opgeleiden.

  De Stadsbibliotheek krijgt een hogere NPS (72) dan de 
overige clusters. In Venlo zelf is liefs drie kwart van de 
leden een promotor. Op bijna alle onderdelen krijgt de 
Stadsbibliotheek een betere score dan de vestigingen.

  Slechts 11% van de leden geeft de Bibliotheek een 7 of 
lager met als belangrijkste reden de beperkte collectie 
in de vestigingen
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Voor zeven van de tien leden is de collectie (heel) duidelijk ingedeeld
14% vindt de indeling (helemaal) niet duidelijk. 
Voor de Bibliotheek Venlo zien we hetzelfde beeld als gemiddeld.

Negen van de tien leden zijn (zeer) tevreden over de presentatie van de boeken. 
De Stadsbibliotheek en het cluster Arcen en Velden scoren hierop het best. 
Cluster Belfeld en Tegelen lager met 65% tevredenheid.
De Bibliotheek Venlo scoort hiermee beter dan gemiddeld in het BiebPanel (83%).

Bibliotheek Venlo 311 panelleden, BiebPanel 9 Bibliotheken, 4.889 panelleden
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Bibliotheek Venlo 311 panelleden, BiebPanel 24 Bibliotheken, 9.701 panelleden

87% Online boeken verlengen

84%  Online boeken reserveren

77%  Bericht boeken inleveren

68%  Uitlenen e-books

66%  Werk- en studeerplekken

77% Nieuwsbrief

48%  Website

41%  Aankondiging in de bieb zelf

21%  Artikel in lokale krant

14%  Social media

36% E-books

27%  Boekpresentaties

22%  Informatieve bijeenkomsten

20%  Cursussen/workshops

19%  Tentoonstellingen

Bekendheid van Diensten

Bron van informatie (wat is er te doen in de Bibliotheek) Interesse (naast boeken lenen)

Leesclubs, kinderactiviteiten, werkplekken, hulp bij het invullen van 
formulieren en Taalhuis zijn voor ca. één op tien leden interessant

66% Boekpresentaties

58%  Kinderactiviteiten

50%  Taalhuis/Taalcafé

50%  Hulp bij invullen formulieren

46%  Informatieve bijeenkomsten

Bekendheid van Activiteiten



Verdieping

  In het algemeen geldt: hoe hoger opgeleid, hoe bekender 
de diensten van de Bibliotheek.

  Werkplekken, activiteiten, Bibliotheekapp en 
online Bibliotheek zijn bekender bij leden van de 
Stadsbibliotheek dan bij leden van de overige vestigingen.

  Boekpresentaties en hulp bij het invullen van formulieren 
zijn het bekendst onder alleenstaanden.

  Informatieve bijeenkomsten, spreekuren en 
discussiebijeenkomsten zijn het bekendst onder hoog 
opgeleiden.

  Kinderactiviteiten, boekpresentaties en het Taalhuis zijn 
bekender onder hoger en middelbaar opgeleiden dan 
lager opgeleiden.

  Hoe hoger opgeleid, hoe groter de interesse in 
boekpresentaties of lezingen.

  Vrouwen hebben meer interesse in cursussen/workshops 
dan mannen.

  Leden van het cluster Stadsbibliotheek geven vaker 
dan leden van de overige clusters aan dat ze wel eens 
activiteiten bezoeken.

3 | Bekendheid diensten en activiteiten

  Het percentage leden van de Bibliotheek Venlo 
  dat niet deelneemt aan activiteiten is lager dan 

gemiddeld (45% t.o.v. 61%).

  De belangrijkste redenen om niet (vaker) naar 
activiteiten te gaan zijn tijdgebrek (30%) en dat de 
activiteiten niet interessant zijn (31%). 

 Dit is vergelijkbaar met het BiebPanel.
  Onbekendheid met het aanbod is voor 9% de reden, 

t.o.v. 14% van het BiebPanel.

  Middelbaar en hoog opgeleiden hebben meer interesse 
in leesbevordering op scholen en spreekuren van 
andere organisaties dan later opgeleiden.

  De nieuwsbrief, aankondiging, social media en 
bibliotheekmedewerker zijn voor leden van de 
Bibliotheek Venlo vaker een bron van informatie 

 dan voor het totale BiebPanel. 
 De nieuwsbrief zelfs 77% t.o.v. 48%.
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Bibliotheek Venlo 311 panelleden, BiebPanel 22 Bibliotheken, 7.171 panelleden

68% mijn kennis heb uitgebreid

59%  afstand heb kunnen nemen van dagelijkse stress

54%  geld heb bespaard

50%  me beter kan redden op digitaal gebied

96%
 ... kennis ook toegankelijk maakt voor mensen 

 met weinig geld

94%  ... mensen de mogelijkheid biedt om te ontspannen

92%  ... helpt bij het leren van nieuwe dingen

Top 4 |  De afgelopen maanden heeft de Bibliotheek ervoor 
gezorgd dat ik …

Top 3 |  Leden zien een grote maatschappelijke waarde, 
doordat de Bibliotheek …

82% Leesbevordering

73%  Laaggeletterdheid

55%  Eenzaamheid

Top 3 | Met welke thema’s moet de Bibliotheek zich bezighouden

30% voelt zich minder eenzaam door 
de Bibliotheek Venlo. 
Verdieping: 40-45% van de laagopgeleiden, 
alleenstaanden en 75+ voelt zich minder 
eenzaam door de Bieb

Ca. negen van de tien mensen zien de Bibliotheek Venlo 
bovendien als een plek waar mensen met hun vragen 
terechtkunnen en die ervoor zorgt dat mensen beter 
mee kunnen doen in de samenleving.



Verdieping

  Hoger en middelbaar opgeleiden vinden vaker 
dan lager opgeleiden dat de Bibliotheek zich bezig 
moet houden met de thema’s leesbevordering en 
laaggeletterdheid.

  Hoe hoger de opleiding, hoe vaker men vindt dat 
ontmoeting en duurzaamheid thema’s voor de 
Bibliotheek zijn.

  Lager opgeleiden geven vaker dan middelbaar 
en hoger opgeleiden aan dat ze zichzelf door de 
Bibliotheek beter kunnen redden op digitaal gebied.

  Vooral voor de leden van de Stadsbibliotheek is 
 de Bibliotheek een plek is waar mensen met 
 hun vragen terechtkunnen.
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Best Practices

Best scorende Bibliotheek 
t.o.v. deelnemende Bibliotheken in de module:

De bieb heeft er de afgelopen maanden voor gezorgd 
dat …

  ik afstand heb kunnen nemen van dagelijkse stress

  me minder eenzaam heb gevoeld

Best scorende Bibliotheek op het gebied van

  Openingstijden

  Activiteiten

Beste scorende Bibliotheek op het gebied van waarde voor 
de samenleving …

  Biedt mensen de mogelijkheid om te ontspannen

Deze samenvatting is gemaakt door de Bibliotheek Venlo op basis van de 
rapportage februari 2022 en met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 
Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Ledenonderzoek BiebPanel 2021 | MWM2 in opdracht van Probiblio


