
Conclusies
Reacties op het nieuwe publieksconcept

50%
goed initiatief

13-16%

reactie
negatief/afwijzend

20-30%
belangstelling

Maar het animo om deel te nemen blijft sterk achter bij 

waardering en interesse; 
4 %

gemiddeld 

Hoevelaken Elburg Twello

n % n % n %

Ik vind het een goed idee 86 54 105 50 93 44     

Interesse in de activiteiten 35 22 56 26 66 31

Ik wil deelnemen aan de activi-
teiten 3 2 13 6 10 5

Geen interesse in de activiteiten 17 11 20 9 21 10

Ik vind het geen goed idee 0 0 2 1 1 1

Ik wil niet deelnemen aan de  

activiteiten 10 6 10 5 16 8

Een andere gedachte, namelijk: 7 4 6 3 6 3

Totaal (n) 158 100 212 100 213 100

Reactie op nieuwe publieksconcept

Observaties
 •  De Bibliotheek wil de gemeenschap overtuigen 

van de kwaliteit en variatie van haar collectie.
 •  De Bibliotheek is een afhaalpunt voor online 

reserveringen geworden.
 •  Centraal staat de behoefte aan ontmoeten, kennis 

verwerven en je met anderen verbinden.
 •  Aanleiding zijn thema’s, gebeurtenissen en activiteiten 

vanuit de samenleving.

Klantonderzoek 
Veluwse Bibliotheken
De bibliotheken Noord-Veluwe, Nijkerk/Hoevelaken en 
Brummen-Voorst willen meer doen met hun collecties. 
Wij willen een publieksconcept ontwikkelen met de 
Bibliotheek als dé plek voor communities rondom het boek, 
lezen en schrijven.
Het ‘Goud’ van de collectie wordt ingezet om huidige en 
potentiële leden/ bezoekers te interesseren.

Wat wilden we weten?
 
 •  Wat zijn de succesfactoren voor een nieuw  

publieksconcept?
 •  Wat moeten de kenmerken van zo’n concept zijn?
 •  Wat zijn de behoeften en interesses in relatie tot 

een nieuw publieksconcept?
 •  Hoe zien potentiële deelnemers de Bibliotheek als 

organisator van activiteiten?

Wat hebben we geleerd?
    

 •  Instemming met en belangstelling voor de 
Bibliotheek als ‘maatschappelijk platform’ is groot.

 •  De belangrijkste succesfactor is dat thema’s vanuit  
de gemeenschap leidend zijn. De collectie is volgend. 

 •  Slechts een klein deel van de respondenten wil actief 
deelnemen aan activiteiten.

 •  De Bibliotheek moet een andere aanpak kiezen bij de 
ontwikkeling van een publieksconcept. Méér samen 
met de samenleving/communities ontwikkelen om 1) 
aan de vraag te voldoen én 2) om de betrokkenheid te 
vergroten.

Wat hebben we gedaan?
 
•  Deskresearch op bouwstenen en succesfactoren voor  

een publieksconcept.
•  Klantonderzoek, kwantitatief (gesprekken met  

focusgroepen en stakeholders) en kwalitatief  
(online; +800 respondenten).



 
museum/theater (22)

ondernemers (15)
 

verenigingen (23)

 

scholen (50)
 

de gemeente (47) schrijvers (34) 

kerken (10) 

diverse soorten (lokale) 
organisaties en stichtingen (44)

sportclubs (9)welzijns-
organisaties (14)

de boekhandel (27)
 

kunstenaars (8)

Betrouwbaar
Laagdrempelig

Dienstbaar

Sociaal
Profesioneel
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Onpartijdig
Creatief
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Potentiële 
samenwerkingspartners

Redenen om culturele activiteiten te bezoeken

Voor de gezelligheid 75%

Gewoon een dagje of avondje uit 70%

Uit belangstelling voor het repertoire/het genre 53%

Uit nieuwsgierigheid/om nieuwe ervaringen op te doen 42%

Uit belangstelling voor de kunstenaar/artiest 41%

Om iets verrassends mee te maken 39%

Vanwege de sfeer 38%

Om mijn (culturele) kennis te vergroten 37%

Om geraakt te worden 31%

Om gelijkgestemde mensen te ontmoeten 13%

Om anderen met kunst en cultuur in aanraking te brengen 9%

Om een andere reden 2%

Het beeld dat de respondenten hebben 
van de Bibliotheek en de activiteiten

Uit de onderzoeken

2 % 
Ik geef liever geen  
antwoord

79 % 
Vrouw

19 % 
Man

0 % 
AndersSuggesties

•  literaire (boek-, schrijf- of lees- 
gerelateerde) bijeenkomsten

•  maar vooral thema’s en activiteiten 
naar aanleiding van de actualiteit

Behoeftes
• ontmoeten
• kennis verwerven
• contact met anderen

Type activiteiten in het kader 
van het publieksconcept (zeer) belangrijk

Themacafé
rond een actueel  

(lokaal) thema  

68%

Schrijfcafé
zelf schrijven 

onder begeleiding

33%

Festival
evenement 

rond boeken 
en schrijvers

58%
Debat

discussie over 
tegengestelde 
standpunten

29%

Leesclub 
met anderen 
boeken lezen 
en bespreken

43%

Voorlezen
voor hen 

die niet (meer) 
zelf lezen

56%

De vijf belangrijkste redenen
om deel te nemen

actief deel-
nemen niet 

vereist

29%

aansprekend 
onderwerp 

97%

tijd 
hebben 

57%

betaal-
baar 

41%

gezellige 
locatie

30%

 

Onderwerpen die aan bod  
moeten komen:

• geschiedenis (62) • historie (25) • cultuur (12) • taal (10)

• actuele onderwerpen (26)  • natuur (29) • boeken (28) 

• lezen (29) • milieu (14) • lezing (17) • duurzaamheid (20) 

• jeugd/kinderen (43) • schrijvers (28) • schrijven (11) 

• politiek (11) • lokaal (27) • dorp (16) 

• ouderen (15) • eenzaamheid (11)

Kenmerken van de  
activiteiten:
• inhoudelijk interessant
• niet al te groots opgezet
• niet al te veel deelnemers
•  gericht op het vergroten van kennis 

eventueel entrée
•  zowel reserveren als spontaan binnenlopen
•  telkens een nieuw onderwerp/format van  

de activiteit
•  boeken en schrijvers  

kunnen aan bod komen maar liever nog  
onderwerpen uit de (lokale) samenleving 

Beschrijving van de Bibliotheek

 

lezen (69) rustig (39)gezellig (71)saai (7) boeken (250)

dichtbij (10) klein (69)kranten (17)informatie (17)

tijdschriften (57)  vriendelijk (56)(voor) kinderen (47)

 

overzichtelijk (34)

 

lekker (39)boeken lenen (21)


