Handboek voor de openbare bibliotheken in Nederland

De klant is

koningin

Koningin

inhoud
Studenten en Starters

Stedelingen

Gepensioneerde
Gezelligheidszoekers

Cultuurgenieters

Dynamische Gezinnen

Traditionele Gezinnen

Welvarende Genieters

Voor Stedelingen begint
het leven vandaag. Ze
zijn klaar met de studie
en hebben een vaste
baan of een tijdelijke
job. Ze hebben volop
ideeën voor hun
toekomst. Ze wonen
alleen of met een
partner in een kleine tot
middelgrote woning en
hebben vaak (nog) geen
kinderen.

} 27 Traditionele Gezinnen

Voor Studenten en
Starters ligt het leven
nog open. Hun studie is
een serieuze zaak, maar
de wereld zien en
ontdekken is even
belangrijk. Je leent om
te studeren. Je studeert
en werkt om te leven!
Geld is vooral nodig om
te kunnen wonen, uit te
kunnen gaan en om te
eten, in die volgorde van
belangrijkheid. Ze weten
dat ze later meer geld
kunnen verdienen dan
ze nu hebben.

Gepensioneerde
Gezelligheidszoekers
hebben het werkend
bestaan definitief
afgesloten. Ze kijken vol
tevredenheid terug op
hun leven. Hun huis mag
dan niet groot zijn, het is
wel helemaal afbetaald.
Ze voelen zich er de
koning te rijk. Van hun
pensioen kunnen ze
zich een kleine auto
veroorloven, zodat ze
zelfstandig mobiel en
dus onafhankelijk
blijven.

Cultuurgenieters zitten
lekker in hun vel. Een
deel van deze groep
staat hoog op de
maatschappelijke ladder
en heeft het financieel
goed voor elkaar.
De meesten van hen
hebben geld genoeg
om zich te laven aan de
goede dingen van het
leven. Daar horen kunst
en cultuur bij, maar ook
zaken als lekker eten en
drinken, een luxe auto
en een comfortabele
woonomgeving.

Dynamische Gezinnen
zitten midden in het
spitsuur van het leven.
De ouders zijn experts
in het draaiende houden
van meerdere bordjes,
als een jongleur in het
circus. Ze combineren
werk, zorg, hobby’s én
ambities. Dynamische
Gezinnen wonen veelal
in het westen van het
land. Ze zijn hoger
opgeleid en hebben
een huurwoning of
een eerste koopwoning.
Hun kinderen zijn veelal
tussen de 0 en 12 jaar.

Welvarende Genieters
zijn gelukkige mensen.
Ze zijn weinig materialistisch ingesteld, want
ze hebben eigenlijk alles
wat hun hartje begeert.
Ze hoeven zich
nauwelijks of geen
zorgen te maken over
geld. Sommigen hebben
goed geboerd en
gunnen zichzelf een
sportieve auto of een
kast van een huis.
Maar veel Welvarende
Genieters vinden dure
spullen en luxe niet zo
belangrijk.

} 31 Welvarende Genieters
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Traditionele Gezinnen
voelen zich goed in een
veilige wereld van
gebaande paden en
vaste rituelen. Hun
ankers zijn familie en
werk. Je treft
Traditionele Gezinnen
zowel op het platteland
als in een stedelijke
omgeving aan. In de
stad is het aandeel
migrantengezinnen
groot. Traditionele
Gezinnen zijn harde
werkers en plichtsgetrouwe dorpsgenoten.
Ze zijn eerlijk en
vriendelijk, gesteld op
gezelligheid en rust.
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De klant is koningin inleiding

De openbare bibliotheek is het domein van de vrouw. Als er één conclusie te trekken
valt uit het project ‘Wie is de klant?’ is het deze wel. Grofweg driekwart van alle
leners en/of bezoekers van openbare bibliotheken is vrouw. Daarom duiden wij
‘de klant’ in dit document aan met de vrouwelijke vorm. De klant is een zij, en we
hebben het over haar kenmerken, haar voorkeuren en haar behoeften. De Vereniging
van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft laten onderzoeken wie de volwassen,
betalende klanten van de bibliotheek zijn. We weten nu wat voor lifestyle ze hebben,
we weten hoe ze zich gedragen in de bibliotheek en wat hun behoeften zijn. We weten
ook hoe ze de bibliotheek waarderen en welk imago de bibliotheek bij hen heeft.
De resultaten van het project bieden u een uitstekende kans om uw klant beter te
leren kennen. Dit handboek is een samenvatting van het project, bedoeld voor
directie en managers, beleidsmakers, projectleiders en marketingmedewerkers
bij alle openbare bibliotheken in Nederland. U maakt in vogelvlucht kennis met de
zeven belangrijkste klantsegmenten. Het is vervolgens aan u om te beoordelen
welke segmenten u vooral tegenkomt in uw bibliotheek, en wat dit betekent voor
uw klantstrategie. Want de behoeften per segment lopen soms sterk uiteen.
Dat kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor het aanbod van materialen,
maar ook voor de omgeving waarin u het aanbod presenteert.
Uw klant is over het algemeen erg tevreden over wat u voor haar doet. Paradoxaal
genoeg betaalt dit zich niet uit in stijgende bezoekers- of ledenaantallen. Al jaren
lopen deze gestaag terug. De bibliotheek ondervindt steeds meer concurrentie van
andere vormen van (vrije)tijdsbesteding. De razendsnelle opkomst van het digitale
domein vormt een bedreiging en biedt tegelijkertijd volop kansen.
Consolideren is eigenlijk geen optie als de omgeving waarin je opereert zo sterk
verandert. Het is zaak om meer te doen om de klant meer te binden, om de missie
van de bibliotheek meer inhoud te geven. Hierover leest u meer in het hoofdstuk
‘Verder met de klant’ op pagina 37.
Het project ‘Wie is de klant?’ is een gezamenlijke inspanning van de Vereniging van
Openbare Bibliotheken, Van Spaendonck Management Consultants en een groep
marketingprofessionals van diverse bibliotheekorganisaties in Nederland, naar aanleiding van het rapport ‘Klantsegmentatie Nederlandse openbare bibliotheken’ van
Elsbeth Meiijer Cultuuronderzoeken. Wilt u meer over dit rapport weten, kijk dan
op www.debibliotheken.nl/klantsegmentatie. Wij hopen dat we u inspireren om de
klant nog beter te bedienen. Zij vertelt u in dit handboek graag zelf waarom en hoe.

Het klantsegmentatiemodel resultaten en conclusies
De klant in segmenten Hoe beter
je je klanten kent, des te meer
mogelijkheden heb je om deze te
binden en te boeien. In 2007 heeft
een groot aantal bibliotheekorganisaties een analyse op het ledenbestand laten uitvoeren om beter
inzicht te krijgen in wie hun klanten
zijn. De profielanalyses werden
uitgevoerd door Elsbeth Meijjer
Cultuuronderzoeken (EMC) met
behulp van het MOSAIC-consumentensegmentatiesysteem van
Experian N.V. Door massale deelname
van bibliotheken is een steekproef
van 1,1 miljoen gerealiseerd. Dit
heeft een schat aan informatie
opgeleverd over de omvang en het
bereik van klantgroepen in het
werkgebied van de bibliotheken.
Eind 2007 zijn deze resultaten door
EMC gekoppeld aan de gegevens uit
het Nationaal Ledenonderzoek
(46.765 respondenten) dat tijdens
de actie Nederland Leest in opdracht
van de VOB is uitgevoerd. Na analyse
hiervan is het landelijk klantsegmentatiemodel ontwikkeld.
Jonge Stedelingen

}
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In het EMC-klantsegmentatiemodel kunnen we van volwassen
leden zien in welk type huishouden zij het meest en het minst
voorkomen. Om een hanteerbaar model te krijgen zijn de
volwassen klanten van de Nederlandse bibliotheken onderverdeeld in segmenten. Deze verdeling is gebaseerd op de
verschillende behoeften ten aanzien van bibliotheekgebruik.
Bij de segmenten A, C en E is nog een onderverdeling gemaakt
in subsegmenten.
Jonge Stedelingen (Stedelijk)
A1 Studenten en Starters (A01 en B07)
A2 Stedelingen (B06, C09, C10 en E17)

Gepensioneerde Gezelligheidszoekers
(J41, J42, J43 en J44) (Stedelijk)
Cultuurgenieters
C1 Stedelijk: Elitaire Literatuurgenieters (I36 en I38)
C2 Ontwikkelde Medioren en Senioren
(I37, I40, F21, F20, E15, B05, H30)

Dynamische Gezinnen
(D12, F18, E14, G23)
Traditionele Gezinnen
E1 Behouden Medioren (G22,G25, G27, H32, E13, F19)
E2 Bescheiden Burgers (G24, E16)
E3 Niet-stedelijk: Agrarische Gezinnen (H33, H34, H35)

Welvarende Genieters
(H29, H31, G26, G28, I39) (Niet-stedelijk)
Bron schema (boven) en grafiek (onder): Elsbeth Meijjer Cultuuronderzoeken, 2008

De codes (A01, B07, etc.) achter de benamingen verwijzen naar
de MOSAIC-typen waaruit de segmenten zijn samengesteld.

Aandeel van de segmenten in het totaal
Het EMC-klantsegmentatiemodel omvat (sub)segmenten
die specifiek in stedelijke of juist niet-stedelijke gebieden
voorkomen, zoals Studenten en Starters, en Agrarische
Gezinnen. Dit komt doordat MOSAIC typen onderscheidt
die vooral in steden of juist op het platteland voorkomen.
Overigens kan de omvang van de subsegmenten sterk
verschillen, afhankelijk van het werkgebied van een bibliotheek.
Op het platteland zijn vanzelfsprekend meer Agrarische
Gezinnen te vinden, en daarmee zal het segment Traditionele
Gezinnen groter zijn. En een bibliotheek in een universiteitstad
heeft al snel een aanzienlijk percentage Studenten en Starters.

12%

Studenten en Starters 4% Stedelingen 8%

Gepensioneerde Gezelligheidszoekers

5%

Cultuurgenieters

25%

Dynamische Gezinnen

14%

Traditionele Gezinnen

31%

Welvarende Genieters

11%

overig

2%

Elitaire Literatuurgenieters 3% Ontwikkelde Medioren en Senioren 22%

Behouden Medioren 20% Bescheiden Burgers 6% Agrarische Gezinnen 5%

Stephan de Vilder, marketingadviseur
© Vereniging van Openbare Bibliotheken, Den Haag, 2008
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De percentages in de voorgaande grafiek staan voor de omvang
van de segmenten in de totale landelijke steekproef van 1,1
miljoen volwassen leden (huishoudens). Samen vormen de
geïdentificeerde segmenten 98% van de leden. Traditionele
Gezinnen (31%) en Cultuurgenieters (25%) vormen de grootste
segmenten. Gepensioneerde Gezelligheidszoekers zijn met 5%
de kleinste groep.

In stad en land

}

}

}

Uit de koppeling tussen de MOSAIC-profielanalyses
en de resultaten uit het Nationaal ledenonderzoek
komen enkele opvallende verschillen naar voren
tussen bibliotheekleden in stedelijke en nietstedelijke gebieden.
De groep stedelijke leden (65% van totaal aantal
leden) bestaat uit huishoudens in alle mogelijke
levensfases en verschillende welstandsniveaus.
De leden in niet-stedelijke gebieden (35%) komen
vooral uit de middelbare en hogere welstandsklasse en vormen een relatief homogenere groep.
Deze leden bestaan voor het grootste deel uit
gezinnen, medioren (50-64 jaar) en senioren (65+).
De leden uit de Traditionele Gezinnen vormen bijna
overal een grote groep. In stedelijke gebieden is
dit segment gemiddeld 18,9%, in niet-stedelijke
gebieden gemiddeld meer dan de helft (51,3%)
van het totaal aantal volwassenen.
Het EMC-onderzoeksrapport bevat zowel de resultaten van de
MOSAIC-profielanalyses als de resultaten van het Nationaal
Ledenonderzoek. Tijdens de actie Nederland Leest in 2007
hebben 46.765 volwassen leden een online enquête ingevuld.
Daarmee is inzicht verkregen in de behoeften, motieven, het
bibliotheekgebruik en de waardering van de volwassen leden.
Een deel van het rapport beschrijft de resultaten van de
landelijke enquête en geeft inzicht in hoe de volwassen leden
de bibliotheek waarderen en wat zij belangrijk vinden. Bijna
75% van de geënquêteerden was langer dan tien jaar lid.
Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Vooral trouwe leden
hebben dus meegedaan aan het onderzoek. Overigens waren
er weinig verschillen in de uitkomsten tussen leden die kort of
lang lid zijn. De lengte van het lidmaatschap heeft dus weinig
invloed op de resultaten.

1
2
3
4
5
6
7

NB: deze top 7 van aandachtspunten bestaat alleen uit serviceaspecten en heeft niets te maken met het aanbod.
Eigenlijk zegt de klant: ‘maak het vooral wat makkelijker voor
ons’. Op grond van de onderzoeksresultaten kunnen we met
beleid kiezen voor bewuster klantgericht werken. De verworven
kennis vormt een goede basis om een passende aanpak te kiezen
per klantsegment of bibliotheekvestiging. In het hoofdstuk
‘Verder met de klant’ (p. 37) doen we daarvoor enkele
aanbevelingen.

}

}

}

}

}

Waarom zijn onze leden lid?

1
2
3
4

Uit de landelijke enquête komen de volgende vier motieven
naar voren als de belangrijkste voor het lidmaatschap:
leesplezier (91%)
persoonlijke interesses (64%)
algemene ontwikkeling (46%)
inspiratie om eens iets anders te lezen (42%)

1
2
3
4
5
6

Dit bevestigt dat onze leden de bibliotheek vooral zien als een
instelling die een bijdrage kan leveren aan hun ontspanning en
persoonlijke ontwikkeling. Bovendien zien zij het bezoek aan de
bibliotheek en het gebruik van de materialen die zij lenen als
een leuke, waardevolle vrijetijdsbesteding. Zij vinden het ook
belangrijk dat dit kan tegen een betaalbare prijs (63%).
De volgende motieven komen naar voren als minder belangrijk
voor het lidmaatschap:
willen volgen van wat er gebeurt in de wereld (17%)
school of studie (14%)
werk (14%)
specifieke informatiefuncties (7%)
gezelligheid (5%)
de bibliotheek als ontmoetingsplek (2%)

Waarvoor gebruiken leden de bibliotheek?
Het EMC-rapport bevestigt dat volwassen leden vooral komen
om materialen te lenen. Zij maken weinig gebruik van andere
diensten en activiteiten, zoals exposities, lezingen of cursussen.
Wel geeft 95% van de leden aan bij elk of de meeste bezoeken

materialen te lenen. Twee op de drie leden (66%) verblijven
maximaal een halfuur in de bibliotheek. De meest geleende
genres zijn: spannende boeken, actuele Nederlandse literatuur,
boeken over reizen en vakantie, romantische boeken en nieuw
uitgekomen boeken.
De vraag waarover leden het meest of minst tevreden zijn en
hoe belangrijk deze aspecten voor hen zijn, levert opvallende
conclusies op. Om de loyaliteit te vergroten zouden bibliotheken
volgens de respondenten moeten investeren in:
openingstijden in het weekend
zoekgemak
openingstijden ’s avonds
indeling van de collecties
openingstijden in de ochtend doordeweeks
bewegwijzering
overzichtelijkheid van het gebouw

}

}

}

}

}

Overige resultaten van het Nationaal
Ledenonderzoek:
55% bezoekt de bibliotheek iedere twee à drie
weken. De ideale leenperiode is voor 71% van de
leden drie tot zes weken. Slechts 20% vindt drie
weken ideaal.
55% leent drie tot vijf materialen per keer.
In niet-stedelijke gebieden meer dan in stedelijke
gebieden.
68% van de volwassen leden bezoekt de
bibliotheek alleen, 20% komt met kind(eren)
en 11% met partner.
34% van de leden geeft aan dat ook de partner
gebruikmaakt van de pas.
53% van de volwassen leden verblijft een kwartier
tot een halfuur in de bibliotheek. 28% tot drie
kwartier en slechts 11% langer.
50% van de leden weet meestal vooraf wat ze in
de bibliotheek gaan doen, maar 50% dus ook
niet. En 39% geeft aan zich ook graag te laten
inspireren in de bibliotheek.
61% bezoekt de bibliotheek in de middag.
Niet-stedelijke leden bezoeken de bibliotheek
vaker in de avond en minder vaak in het weekend
en in de ochtend doordeweeks.
Slechts 1% reserveert altijd vooraf materialen
en 5% doet dat vaak.
Buiten het lenen van boeken wordt heel beperkt
gebruikgemaakt van overige diensten en
activiteiten. 18% noemt exposities, 16% lezingen
en debatten, 11% leest kranten of tijdschriften en
6% raadpleegt online informatie.
Het (lokale) online reserveringssysteem is bij
70% van de respondenten bekend. Van deze
groep maakt 81% gebruik van dit systeem. Er is
niet specifiek naar het verlengen van materialen
gevraagd. Doordat uit het onderzoek blijkt dat
slechts een heel beperkt percentage van de leden
vooraf reserveert, mag worden aangenomen dat
het systeem door een grote groep wordt gebruikt
voor het verlengen van materialen.

}
}

}

}

}

Het merendeel is
21-29 jaar
78% is vrouw
34% is alleenstaand en 30%
woont samen.
Meer dan
gemiddeld aantal
LAT-relaties
Laag inkomen,
hogere sociale
klasse
Maken veel
gebruik van
internet
Actieve
sportbeoefening

Zo zijn Studenten en Starters Voor Studenten en Starters ligt
het leven nog open. Hun studie is een serieuze zaak, maar de
wereld zien en ontdekken is even belangrijk. Je leent om te
studeren. Je studeert en werkt om te leven! Geld is vooral
nodig om te kunnen wonen, uit te kunnen gaan en om te eten,
in die volgorde van belangrijkheid. Ze weten dat ze later meer
geld kunnen verdienen dan ze nu hebben.

‘De wereld aan je voeten’
Studenten en Starters zijn zich bewust van de prikkels waarmee
de (consumptie)maatschappij hen bestookt. Ze kiezen zelf of ze
eraan toegeven of die weerstaan. Zuinig leven kan, dat hebben
hun ouders hun geleerd. Veel uitgeven is ook geen probleem.
Maar dan wel bij voorkeur aan leuke dingen die je deelt met
vriendinnen, zoals uitgaan, een concert, een avondje in de kroeg.
Studenten en Starters wonen over het algemeen nog alleen,
zonder vaste partner. Vaak delen ze een huis met vriendinnen.
Ze wonen in de studentensteden van Nederland, soms in
studentenwijken of huurwoningen met een groot verloop.

Zo leven Studenten en Starters
Studenten en Starters leven bewust en zijn politiek betrokken.
Ze maken zich vooral druk over onderwerpen die hen raken. Het
zijn gretige cultuurconsumenten. Ze doen aan kunst en cultuur:
de museumnacht is helemaal voor hen. Ze spreken via sms af in
welk museum ze elkaar ontmoeten. Ook gaan ze naar cabaretvoorstellingen, dans en natuurlijk livemuziek.
Studenten en Starters zijn zich bewust van hun carbon footprint,
maar als ze het geld hebben, vliegen ze voor hun vakantie toch
naar Midden-Amerika of Azië. Internet is voor hen dé bron van
informatie, contact en steeds meer ook vermaak. Via hun opleiding hebben Studenten en Starters gratis toegang tot internet.

Zo denken Studenten en Starters
Studenten en Starters zijn sterk gefocust op zelfontplooiing en
zelfstandigheid. Daar komt bij dat het leven best ingewikkeld is,
dus kan een beetje orde en discipline in hun eigen leven geen
kwaad. Je hebt respect voor elkaar nodig om met elkaar te kunnen
samenleven. Zelfstandig in het leven staan betekent ook: je niet
te veel bemoeien met de ander. Leven en laten leven, is het
devies van Studenten en Starters.
Via hun studie maken ze makkelijk nieuwe vriendinnen. Ze
maken hun ambities waar door er ijverig aan te werken. En na
hun studie gaan ze verder bepalen hoe hun toekomst eruitziet.
Voor Studenten en Starters is er wat dat betreft nog tijd genoeg.

Zo kopen Studenten en Starters
Studenten en Starters zijn eerder trouw aan hun portemonnee
dan aan een merk. Ze kopen kleren bij grote ketens als H&M,
WE en Zara. Boeken schaffen ze aan via internet, bol.com of in
een betere boekenzaak in de binnenstad. ’s Avonds gaan ze even
naar Albert Heijn voor de boodschappen. Bewust als ze leven,
kopen ze regelmatig biologische en vegetarische producten.
Als ze daar het geld voor hebben, tenminste.
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Wat weten we over Studenten en Starters?
Wat houdt haar
bezig?
}

}

Zelfontplooiing
en zelfstandigheid
Interesse in
politiek, maatschappij, kunst
en cultuur

}

Wat gebeurt er
in haar leven?
}

Zij leest
}

Lezen, culturele
activiteiten,
luisteren naar
muziek

}

GeenStijl

Zij luistert naar

}

TMF

}

Radio 538

}

MTV

}

Veronica

Hyves

}

}

3FM

}

Caz!

Wikipedia

gratis dagbladen

}

}

CNN

}

BBC 2

}

Net 5

LinkedIn

Hockey Magazine

Wonen (woningnood in de stad)
}

}

}

Vervoer (ovstudentenkaart,
tweedehands
auto)
}

}

Zij kijkt naar

MSN

Cosmopolitan

Viva

}

}

Zij kijkt op
}

}

}

Grazia

Studie
(keuzes maken,
hoogte van de
studiebeurs)

}

}

}

Flair
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}

MySpace

}

YouTube

Mind

Relaties en
vriendschappen
}

Psychologie
Magazine

}

Yes

Reizen

De man leest
Nieuwe Revu, VI, Triv/Kijk, Quest en gratis dagbladen
}

Studenten en Starters in de bibliotheek

}

}

Studenten en Starters komen veel
naar de bibliotheek om informatie
te verzamelen of studieboeken
te halen. Daarnaast lezen ze om
te ontspannen. Zij zijn matig
geïnteresseerd in georganiseerde
activiteiten.

Wat wil zij?
}

}

}

Waarom komt zij?
}

}

}
}
}
}

Lenen is goedkoper dan
aanschaffen
Informatie verzamelen voor
persoonlijke interesses
Algemene ontwikkeling
Informatie zoeken
Lezen is ontspanning
Werken, studeren

}

}

}
}
}
}

Actuele literatuur, thrillers en
buitenlandse romans
Informatieve boeken over
persoonlijke interesses,
algemene ontwikkeling
Boeken over studie en werk,
psychologie, new age/esoterie,
poëzie, kunst en cultuur, reizen
Kranten: de Volkskrant, nrc.next,
gratis bladen
Tijdschriften: populaire
vrouwenbladen
Bladmuziek
Films
Internet
Databanken

}

Werkplekken (zowel in stilte,
samen, als onder andere mensen)
Muziek: Nederpop, pop, 80’s,
90’s, jazz, soul, funk, alternatief,
klassiek
Georganiseerde activiteiten:
lezingen en debatten, cursussen,
workshops, theatervoorstellingen
en films

Wat leent zij?
}

}
}
}
}

}
}

Actuele Nederlandse literatuur
51%
Spannende boeken 51%
Boeken over reizen/vakantie 41%
Buitenlandse literatuur 42%
Nederlandse literatuur klassiek
28%
Boeken over psychologie 27%
Boeken over kunst en cultuur 25%

}

}

Nieuw uitgekomen boeken
(sprinters) 24%
Cd’s en dvd’s 34%

Wanneer komt zij?
}

Wat wenst zij?
}
}
}
}

}

}

}
}
}

Goed vindbare informatie
Voldoende stilteplekken
Plekken waar gegeten en zacht
gepraat mag worden
Vriendelijk, hulpvaardig
personeel
Muziek: totaaloverzicht van
collectie en mogelijkheid van
zoeken op genre
Snelle afhandeling
Avond- en weekendopenstelling
Informatie via website

}

}

}

}

}

}

Studenten en Starters zijn
meer dan gemiddeld lid van
de bibliotheek
Lengte lidmaatschap: kort
Aantal bezoeken: óf eens per
week, óf minder dan eens per
maand
Lengte bezoek: meer dan een
half uur
Bezoektijdstip: in de middag
doordeweeks
Bezoekt de bibliotheek het
meest van alle groepen alleen
Leent het minste aantal
materialen per keer
Maakt het meest gebruik van
de zelfbedieningsbalie

Welke digitale dienstverlening gebruikt ze?

}

Lenen moet goedkoper blijven
dan aanschaffen

}
}
}

}

}

Zij verlengt het meest van alle
segmenten via internet
Zij is het best bekend met de
digitale dienstverlening

Wat wil ze zeker niet?

}
}
}
}

Wat/waarvoor is ze bereid
te betalen?
}

}

}

}

Huidige tarieven zijn goed voor
sommigen, voor anderen aan de
hoge kant (afhankelijk van
financiële steun ouders)
Leenprijs dvd’s is aan de
hoge kant
Gevoelig voor kortingen/
aanbiedingen
Per maand betalen kan
interessant zijn

}

}

}
}

Een hogere abonnementsprijs
Lang wachten
Extra betalen voor
producten/diensten
Van het kastje naar de muur
gestuurd worden
Het koud hebben
Elke keer identificeren

}

Waar voelt zij zich niet
goed bij?
}

}

Waar voelt zij zich goed bij?

}

Plekjes waar je in rust/stilte zit
Omringd zijn door mensen die
ieder voor zich bezig zijn
Zelf kunnen opzoeken: stilte
óf mensen

}

}
}

}

Omringd door boeken
Je eigen gang kunnen gaan
Inrichting fris en niet te gestyled
Je thuis voelen
Kunst aan muren
Aangenaam klimaat
(temperatuur en lucht)

}

Muziek of lawaai, terwijl zij in
rust wil werken
Op de vingers gekeken worden
Luide en langdurige
(telefoon)gesprekken
Sfeerloze omgeving
Onvoldoende bewegingsruimte

Stedelingen
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}

Irma (23)
‘Ik doe een hbo-studie Docent Drama. En in de
avonduren doe ik er nog Politicologie bij. Ik
woon nu vier jaar in een studentenhuis, en
misschien ga ik over een half jaar samenwonen
met mijn vriendje. Die heb ik ontmoet op een
funkfeestje. Hij is muzikant en speelt saxofoon.
We zijn nu een paar keer op vakantie geweest,
naar Barcelona en Berlijn, en dat ging best
goed. Goeie manier om erachter te komen of je
het echt met elkaar kunt vinden, hè?
Soms koop ik een boek of ik krijg het van mijn
ouders. Bij de bibliotheek leen ik vooral studieboeken en theaterteksten. En ik huur cd’s.
Verder kom ik weinig aan lezen toe, behalve
wat chicklit voor op vakantie. Qua collectie
mis ik eigenlijk niets in de bibliotheek, behalve
misschien een muziekindex op genre of stijl.
Dan word je op nieuwe ideeën gebracht. Want
volgens mij hebben ze veel meer in huis dan ik
weet. Ik houd vooral van jazz, soul en funk.
Soms neem ik klassiek of pop mee. Geen
Britney Spears of Robbie Williams, dat is
meer iets voor mijn kleine nichtjes.
Ik kan altijd wel lekker studeren in de bibliotheek, tussen de mensen. Aan de ene kant
werk ik het lekkerst als het een beetje rustig is,
aan de andere kant is een beetje afleiding ook
wel leuk. Van mij mag er nog een sfeervolle
plek komen waar je mag eten en zacht mag
praten. Gewoon gezellig.

Voor mij is de bibliotheek vooral een plek om
informatie te vinden. Cultuur of muziek vind ik
niet nodig. Zat ik laatst te studeren, gingen ze
elk halfuur een gedicht voorlezen. De eerste
keer was nog wel geinig, maar na drie gedichten wist ik het wel.
Ik snap best dat ze regels hebben, maar ze
moeten niet gaan overdrijven. Straks word je
nog gefouilleerd, net als bij een popconcert.
Je moet ook zonder pasje naar binnen kunnen,
vind ik, als je gewoon even een tijdschrift wilt
lezen of zo. De bibliotheek is toch zeker voor
iedereen?’

}
}

}

}

Zo zijn Stedelingen Voor Stedelingen begint het leven
vandaag. Ze zijn klaar met de studie en hebben een vaste
baan of een tijdelijke job. Ze hebben volop ideeën voor hun
toekomst. Ze wonen alleen of met een partner in een kleine
tot middelgrote woning en hebben vaak (nog) geen kinderen.

Top bij Studenten en Starters
Romans/fictie
Joe Speedboot Tommy Wieringa
De schaduw van de wind Carlos Ruiz Zafon
De weduwnaar Kluun
Verloren Nicci French
De jonge Wallander Henning Mankell
Close-up Esther Verhoef
Het huis van de moskee Kader Abdolah
Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn
moeder Roodkapje voor Renate Dorrestein
Duizend schitterende zonnen Khaled Hosseini
De donkere kamer van Damokles Willem
Frederik Hermans

Het merendeel
is tussen de 25 en
45 jaar
68% is vrouw
Lage tot middelbare opleiding,
soms hogere
opleiding
(Uitvoerende)
middenkaderfuncties, soms
zware lichamelijke
arbeid, uitkering
Maken veel gebruik
van internet

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

Non-fictie
The Secret Rhonda Byrne
Rome Olivia Ercoli, Ros Belford en
Roberta Mitchell
Alles over psychologische tests
Jack J.R. van Minden
Dromen, durven, doen Ben Tiggelaar
Het nieuwste voornamenboek G. van Berkel,
M. Deelstra-Boerhof
Het zijn net mensen Joris Luyendijk
Theorie leren auto
De herontdekking van het ware zelf
Ingeborg Bosch
Algemene kunstgeschiedenis Hugh Honour
& John Fleming
}

}

}

}

}

}

}

}

}

Maartje (25)
‘Ik ben net klaar met mijn studie. Ik heb hbo
Kunsteducatie gedaan, maar ik ben eigenlijk
meer bezig met mijn band. Ik zing, ik speel
keyboards en ik schrijf alle nummers zelf. Onze
muziek staat op MySpace. We hebben ruim
tweeduizend vrienden en ons populairste
nummer is vierduizend keer beluisterd. Toen ik
nog studeerde, zat ik graag in de bibliotheek.
Lekker rustig tussen de boeken. Kunst aan de
muren vind ik ook prettig. Toen ik een keer
ging verhuizen, had ik drie weken geen internet
thuis. Gelukkig kon ik nog terecht in de
bibliotheek.
De bibliotheek is goed omdat je er voor weinig
geld heel veel kunt lezen. Engelse romans,
Nederlandse en Engelse poëzie, daar haal ik de
inspiratie uit voor mijn muziek. En uit mijn eigen
leven en wat ik om me heen zien natuurlijk.
Muziek download ik liever dan dat ik die leen.
Dat gaat sneller en ik hoef sowieso meestal
niet het hele album. Het nadeel van de bibliotheekcollectie is ook dat het toch allemaal een
beetje mainstream is. Wel neem ik af en toe
een dvd’tje mee als ik een leuke titel zie liggen
in de terugbrengbak. Dat zijn vaak de meer
actuele titels. Langs die rijen zijkantjes te
lopen kost me te veel tijd.
In principe kan ik alles prima zelf vinden, maar
het is handig als de medewerkers van de bibliotheek je helpen als het nodig is. Ik verwacht wel
dat ze me snel kunnen vertellen wat waar staat
of dat ze me goed kunnen doorverwijzen.
Ik vind het best leuk dat de bibliotheek in zo’n
mooi, oud gebouw zit. Het is sfeervol en rustig.
Van mij hoeft het niet zo gestyled. Fijn ook dat
de temperatuur altijd aangenaam is. Ik wil niet
zitten kleumen tussen de boeken, maar te
warm en klef is ook niet lekker.’

‘Assertief, maar lief’
In deze groep zijn er grote verschillen in mentaliteit en lifestyle.
De ene Stedeling steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken,
en leent gemakkelijk geld om mooie spullen te kopen. De andere
Stedeling kiest voor een rustig leventje in de luwte van de buitenwijk. Weer een andere groep is laag opgeleid en verdient weinig
geld. En dan is er nog een groep weinig actieve Stedelingen, die
in de wachtkamer van het ‘echte leven’ lijkt te zitten.
Veel Stedelingen zijn happy singles, maar gaan uiteindelijk
toch voor een vaste relatie en samenwonen met de grote liefde.
Stedelingen hebben een extended family van vrienden en
vriendinnen die altijd welkom zijn en met wie ze plezier hebben
en genieten van het leven.

Zo leven Stedelingen
Stedelingen hebben een korte spanningsboog. Alles wat ze doen,
moet leuk zijn. Ze willen een afwisselende baan mét verantwoordelijkheid. Daarbij willen ze het liefst parttime werken, omdat ze
genoeg vrije tijd willen overhouden voor vrienden, familie en om
‘iets zinvols’ te doen. Hun werk is belangrijk, maar ze zijn er niet
mee vergroeid. Ook zonder werk kunnen ze zich nuttig voelen.
Gewoon genieten is het credo. Seks is leuk en lekker, zonder
prestatie- of emancipatiedrang. Veel Stedelingen doen aan sport
en kiezen voor avontuurlijke vakanties. Internet is de Stedeling
met de paplepel ingegoten. Zij checkt MSN, Hyves, Linkedln en
MySpace bijna dagelijks. Deze sites vervangen steeds meer het
contact via de telefoon. Internet is ook de plek waar Stedelingen
ontspanning en vermaak zoeken, op sites als YouTube en
GeenStijl. Bovendien werken veel Stedelingen bij bedrijven die
activiteiten op internet ontplooien.

Zo denken Stedelingen
Stedelingen willen genieten, in werk en vrije tijd. De meesten van
hen houden zich niet zo bezig met de wereldproblematiek, maar
zijn binnen hun eigen kring begaan met de onderlinge verhoudingen.
Het zijn doeners die goed weten wat ze willen en wie ze zijn. Ze
komen op voor zichzelf en voor wie hun lief is. Ze bekijken de
wereld vooral vanuit zichzelf.
Hun jeugd was uitermate optimistisch. Ze kregen wat ze vroegen
en hoefden niet te sparen. Ze hebben nog nergens voor hoeven
te vechten en zijn daar ook niet goed in. Stedelingen zijn wel
assertief, maar tegelijkertijd ook lief.
De Stedeling ziet de toekomst best zonnig in, maar ze maakt zich
wel zorgen om zaken als discriminatie, gebrek aan aandacht
voor elkaar en het milieu. In haar eigen omgeving en vooral bij
kwesties waar zij iets mee heeft, steekt ze graag de handen uit
de mouwen. Een goed doel mag op haar bijdrage rekenen, als ze
er persoonlijk bij betrokken is. Zij kiest voor engagement met
een funfactor.

Zo kopen Stedelingen
De Stedeling houdt van mode. Kleding geeft haar een goed
gevoel en zij geeft graag geld uit aan duurdere merken, van
Mexx tot Guess. Als ze het geld had, zou ze onmiddellijk een
Mini Cooper aanschaffen. Er goed uitzien is belangrijk en aan
je lijf kun je werken. Je hebt meer kans op een baan en succes
in het leven als je er mooi en slank uitziet. Stedelingen staan
dan ook niet negatief tegenover een cosmetische ingreep.
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Wat weten we over de Stedeling?
Wat houdt haar
bezig?
}

Mooie spullen,
uiterlijk vertoon

Wat gebeurt er
in haar leven?
}

Zij leest
}

}

Omgaan met
vrienden

Flair

Zij kijkt op
}

Grazia

}

gratis dagbladen

}

Viva

}

Beau Monde

}

}

Politiek en
maatschappij,
voor zover die
betrekking
hebben op het
eigen leven

}

}

}
}

MySpace

}

YouTube

TMF

}

Radio 538

}

MTV

}

Veronica

}

3FM

}

Caz!

Hyves

Vriendin

Zaken op orde
hebben
Relaties en
vriendschappen

}

}
}

Glamour

}

Gala

LinkedIn

}

}

CNN

}

BBC 2

}

Net 5

GeenStijl

Cosmopolitan

Celebrity
}

gossipbladen

Verhuizen

}

huis-aan-huisbladen

Uitgaan

Kroegbezoek,
televisie kijken

De man leest
Revu, Panorama, Aktueel, VI, Autoweek
}

Stedelingen in de bibliotheek
}
}

De Stedeling komt naar de
bibliotheek voor de ontspanning
en omdat lenen goedkoper is dan
boeken en cd’s kopen. Zij waardeert weekendopenstellingen en
leent veel informatieve boeken en
Nederlandse fictie. Zij is matig
geïnteresseerd in georganiseerde
activiteiten.

}
}
}

Wat wil zij?
}
}
}

}
}

}
}
}

Lenen is goedkoper dan aanschaffen
Lezen is ontspannen
Informatie verzamelen voor
persoonlijke interesses

}

Wat wenst zij?
}
}

}

Zo veel mogelijk digitaal
Overzichtelijke en aantrekkelijke
presentatie
Snelle levering

}

Leent bij vrijwel ieder bezoek vijf
materialen, vooral spannende
boeken

Wat/waarvoor is ze bereid
te betalen?

Welke digitale dienstverlening gebruikt ze?

}
}
}

Actueel aanbod
Thrillers
Chicklit
Waargebeurde verhalen
Films
Overzichtelijke en duidelijke
presentatie
Zij wil geïnspireerd worden
Internet
Ruime openingstijden ’s avonds en

Wat leent zij?
}
}
}
}
}
}

Spannende boeken 58%
Actuele Nederlandse literatuur 44%
Boeken over reizen/vakantie 37%
Buitenlandse literatuur 31%
Romantische boeken 29%
Nieuw uitgekomen boeken
(sprinters) 27%

Wanneer komt zij?
}
}

}

}

}

Lengte lidmaatschap: kort
Aantal bezoeken: variërend van een
keer per week tot sterk wisselend
Lengte bezoek: zij blijft vaak langer
en laat zich inspireren
Meer dan gemiddeld bezoek in het
weekend
Bezoekt de bibliotheek meer dan
gemiddeld alleen

}

}

Ze heeft meer dan gemiddeld
behoefte aan internetten in de
bibliotheek
Ze is goed bekend met het verlengen
en reserveren via internet, maar
maakt daar gemiddeld gebruik van.

Waar voelt zij zich goed bij?
}

}
}

}

}

Waarom komt zij?

Algemene ontwikkeling
Informatie zoeken
Werken, studeren

in weekends
Een leescafé
Goede bereikbaarheid met ov en
fiets
Klantgericht en deskundig
personeel

Lage abonnementskosten
Bijdrage voor gebruik van internetvoorzieningen
Lagere boetegelden

Wat wil ze zeker niet?
}
}

Wachten
Extra moeite/handeling om
product te verkrijgen

}
}

De bibliotheek moet ontspannen en
leuk zijn
Prettige zitjes en koffie in de buurt
Een rustige, overzichtelijke ruimte

Waar voelt zij zich niet
goed bij?
}

}

Drukke omgeving met schreeuwende
en rennende kinderen
Niet-behulpzaam, onbekwaam
personeel

13

Zij luistert naar

}

Eigen omgeving,
thuis

}

}

}

Nieuwste spullen aanschaffen

}

}

Zij kijkt naar

MSN

Hard werken
(ook zwaar
lichamelijk werk)

}

}

}

Gepensioneerde Gezelligheidszoekers
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}

Lieke (31)
}

‘Sinds de zomervakantie werk ik fulltime bij
een callcenter. Nu zoek ik een andere baan,
want ik verveel me rot. Eigenlijk wil ik wel de
journalistiek in, schrijven voor een gratis krant
als de Spits of de Metro. Ik zit even in de bibliotheek op internet omdat ik thuis tijdelijk geen
verbinding heb. Er is wel een hoop veranderd
hier. Ze hebben nu snel internet, een goede
koffiebar, zelfs een kleine lunchkaart.
Perfect dat ze hier zo veel muziek en films
hebben. Ik denk dat ik maar weer lid word.
Ik heb geen geld om al die cd’s zelf te kopen.
En downloaden kost ook best veel tijd. Een
eurootje heb ik er best voor over om de
nieuwste Amy MacDonald te lenen. Maar als
het duurder wordt, kan ik weer niet veel lenen.
Dan spaar ik liever om haar op Pinkpop te zien.
Als kind kwam ik vroeger vaak in de bibliotheek en ik las ook veel. Maar de laatste jaren
heb ik het te druk gehad met mijn leven.
Studie, vriendin, nieuwe baan, nieuw huis en
ga zo maar door. Sinds twee jaar woon ik
samen met mijn vriendin. Laatst hebben we
een appartement kunnen kopen omdat we
allebei een vaste baan hebben.

Woensdagmiddag zie je mij hier niet, dan zijn
er te veel schoolkinderen. Dat gillen en rennen
van die kleintjes vind ik mega-irritant. Laat
mijn vriendin het niet horen. Die heeft het wel
eens over kinderen krijgen. Wie weet, over een
paar jaar. Eerst gaan we nog op wereldreis,
naar Midden-Amerika. Nog een idee: even
bij de reisboeken kijken. Toch best handig,
eigenlijk, de bibliotheek.’

}

}

Top bij Stedelingen
Fictie
Shopaholic & Baby Sophie Kinsella
De duivel draagt Prada Lauren Weisberger
Honeymoon Amy Jenkins
De prins op het verkeerde paard Jill Mansell
Ondersteboven Jill Mansell
Scherven brengen geluk Jill Mansell
Ken je me nog? Sophie Kinsella
Blauw water Simone van der Vlugt
De reünie Simone van der Vlugt
Loverboy René Appel
}

}

}

}

}

}

Bouchra (21)

}

}

}

}

Non-fictie
The Secret Rhonda Byrne
Het klavertje vier A. Celma & F. Trias de Bes
Supermarktwijngids 2008 Nicolaas Klei
25 wereldroutes die je gedaan moet hebben
Floortje Dessing
}

}

}

}

‘Na de zomer ben ik klaar met mijn mboopleiding Economie. Daarmee kan ik alle kanten
op. Werken bij een bank of een bedrijf. Een
ziekenhuis of andere sociale instelling lijkt me
ook leuk. Ik wil het liefst meteen aan het werk
en misschien later nog eens doorstuderen.
Ik woon nu nog bij mijn familie, maar hoop over
een half jaar mijn eigen appartement te hebben.
’s Avonds ben ik meestal thuis en dan kijk ik
een beetje tv of lees ik.
Ik vind het lekker om gewoon een beetje rond
te neuzen tussen de boeken. Meestal zoek ik
boeken met reisverhalen of een romantisch of
spannend boek. Verder leen ik autobiografieën
en waargebeurde verhalen. Ik kom soms twee
keer per week, soms ook drie weken niet. Het
ligt er een beetje aan hoe snel ik mijn boeken
uit hebt. Ik vind het jammer dat je een boek
maar één keer kunt verlengen. Vooral studieboeken heb je wel eens langer nodig. En ik mis
hier een plek waar je rustig kunt lezen. De
nieuwe en actuele boeken mogen ook wel op
een duidelijkere plek staan. Die vallen nu niet
echt op.
Wel handig dat ze van die boeken hebben met
theorie-examens. Want ik ga over een paar
weken afrijden. Als ik die boeken allemaal zelf
moest kopen, was ik hartstikke veel geld kwijt.
Nu houd ik geld over voor een leuke broek of
een nieuwe tas. Als ik iets wil weten, krijg ik
wel eens het gevoel alsof ik te veel vraag. De
mensen van de bibliotheek mogen me wel wat
meer als klant zien.’

Het merendeel is
60-80 jaar
Met 32% relatief
veel mannen
52% woont samen
met partner en
32% alleen
Lagere sociale
klasse, AOW
en aanvullend
pensioen

Zo zijn Gepensioneerde Gezelligheidszoekers Gepensioneerde
Gezelligheidszoekers hebben het werkend bestaan definitief
afgesloten. Ze kijken vol tevredenheid terug op hun leven. Hun
huis mag dan niet groot zijn, het is wel helemaal afbetaald. Ze
voelen zich er de koning te rijk. Van hun pensioen kunnen ze zich
een kleine auto veroorloven, zodat ze zelfstandig mobiel en dus
onafhankelijk blijven. Er is echter ook een groep Gepensioneerde
Gezelligheidszoekers die geen of weinig aanvullend pensioen
heeft en elke maand de eindjes aan elkaar moet zien te knopen.

‘Onder de mensen’
Gepensioneerde Gezelligheidszoekers lezen de krant, kijken naar
het nieuws en gebruiken teletekst om op de hoogte te blijven van
wat er in de wereld gebeurt. Sommigen doen vrijwilligerswerk,
bijvoorbeeld binnen de kerkgemeenschap of via ouderenorganisaties. Zo houden Gepensioneerde Gezelligheidszoekers contact
met de wereld om hen heen. Ze hebben hun kinderen al jaren
geleden de deur uit zien gaan. Nu koesteren ze de warmte van hun
kleinkinderen en zorgen ze met veel liefde voor hun huisdieren.

Zo leven Gepensioneerde Gezelligheidszoekers
Gepensioneerde Gezelligheidszoekers zijn graag onder de
mensen. Ze ontmoeten elkaar in de buurtwinkel, bij de kapper,
op een georganiseerde vakantie of op een marktdag in het dorp.
De Gepensioneerde Gezelligheidszoeker staat over het algemeen
vroeg op, doet het huishouden en neemt dan de tijd voor een
bakje koffie en een tijdschrift of krant. Ze brengt regelmatig een
bezoekje aan familie of buren, maar loopt de deur er niet plat.
’s Middags inspecteert zij haar tuin en houdt ze zich met
de warme maaltijd bezig.
Gepensioneerde Gezelligheidszoekers hebben volop tijd om te
wandelen, te fietsen, te winkelen. Ze genieten van hun vrijheid
en van de rust. Er verandert weinig in hun leven. Velen van hen
schrikken ervoor terug om in de wereld van e-mail, internet en
digitale fotografie te stappen. Anderen zien het als een leuke
uitdaging om bij de tijd te blijven.

Zo denken Gepensioneerde Gezelligheidszoekers
Niet klagen, maar dragen, is het devies van de Gepensioneerde
Gezelligheidszoekers. Dit heeft hen in hun volwassen leven door
wind en weer geloodst en ze varen er nog steeds op. Een ander
levensmotto van Gepensioneerde Gezelligheidszoekers is dat je

op de wereld bent om elkaar te helpen. Wie een beroep doet op
een Gepensioneerde Gezelligheidszoeker, ontmoet dan ook snel
een uitgestoken hand. Geven aan goede doelen hoort daarbij.
Het maatschappelijke debat over normen en waarden is de
Gepensioneerde Gezelligheidszoekers uit het hart gegrepen.
Ze vinden dat er te lang te weinig aandacht is geweest voor
elementaire omgangsvormen. Ze vinden het prettig om met ‘u’
aangesproken te worden.
Diep in hun hart zijn veel Gepensioneerde Gezelligheidszoekers
bang om te vereenzamen. Hun kinderen hebben een druk leven,
vaak ver van waar zij zelf wonen. Wie zal er voor haar zorgen als
ze niet meer zelfstandig kan wonen of als haar partner wegvalt?
Maar liever dan hier lang over na te denken, telt zij haar zegeningen.
Ze geniet van haar fijne, veilige thuis en voelt zich verbonden
met haar gemeenschap.

Zo kopen Gepensioneerde Gezelligheidszoekers
De Gepensioneerde Gezelligheidszoeker is uiterst merkentrouw.
Al tientallen jaren smeert zij dezelfde boter op haar brood en drinkt
zij dezelfde koffie. Ze gebruikt nog steeds hetzelfde wasmiddel als
toen ze trouwde, leest dezelfde krant en koopt kleren bij dezelfde
lokale kledingspeciaalzaak. Bij grote aankopen, bijvoorbeeld een
computer met internetverbinding of een wasmachine, ziet ze soms
door de bomen het bos niet meer. Gelukkig heeft ze kinderen
of jongere buren die haar en haar man kunnen adviseren over
prijzen, modellen en gebruiksmogelijkheden.
Hoewel de Gepensioneerde Gezelligheidszoeker het niet breed
heeft, gaat ze regelmatig naar de kapper en koopt ze een chique
bril bij de speciaalzaak. Als het pensioen dit toelaat, staat er ook
af en toe een bezoek aan het theater of een culturele vakantie op
het programma.
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Wat weten we over Gepensioneerde Gezelligheidszoekers?
Wat houdt haar
bezig?
}

Interesse in de
wereld, onder
andere ontwikkelingswerk

}

Wat gebeurt er
in haar leven?
}

Zij leest
}

De Telegraaf

Zij kijkt naar
}

RTV-bladen

}

}

}

}

}

}

}

Nederland 2

}

Radio 1

}

Radio 2

}

Radio 4

}

regionale
radiozenders

Zij is zeer
geïnteresseerd in
georganiseerde
activiteiten, vooral in cursussen.

BBC

National
Geographic

Story

Televisie kijken
en lezen

Bescheiden
leefpatroon
}

Waar gaat ze
naartoe?

AD

Aankleden van
woonomgeving

Deels geïnteresseerd in cultuur,
kunst,
geschiedenis
}

Classic FM

}

}

}

}

Financieel
rondkomen

}

}

Zij luistert naar

Nederland 1
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}

puzzelbladen

}

Bingo

Privé

Genieten van
huisdieren

}

Reader’s Digest

}

Elisabethbode

Bezoek familie
en vrienden

De man leest
deels dezelfde bladen als de vrouw
}

Gepensioneerde Gezelligheidszoekers in de bibliotheek

}
}
}

De bibliotheek heeft voor de
Gepensioneerde Gezelligheidszoeker een belangrijke functie
als vrijetijdsbesteding.

Wat wil zij?
}
}

}
}
}

}
}
}

}
}
}

Lezen is ontspannen
Lenen is goedkoper dan kopen
Informatie verzamelen voor
persoonlijke interesses
Algemene ontwikkeling
Informatiebalie bezoeken
Kranten en tijdschriften lezen

}
}

}

Waarom komt zij in de
bibliotheek?

Wat leent zij?

}
}
}
}
}
}
}

Spannende boeken
Actuele Nederlandse literatuur
Boeken over reizen en vakantie
Streek- en familieromans
Romantische boeken
Groteletterboeken
Tijdschriften en kranten
Leescafé
Kookworkshop
Educatieve programma’s
Georganiseerde activiteiten
Ontmoetingsplek
Cursussen

}
}
}
}
}
}

Spannende boeken 60%
Actuele Nederlandse literatuur 41%
Boeken over reizen/vakantie 37%
Streek- en familieromans 34%
Romantische boeken 33%
Nieuw uitgekomen boeken
(sprinters) 26%

Wat wenst zij?
}

}

Bestaande, mogelijk verouderde
diensten
Toegankelijkheid met rolstoel of
rollator

}
}
}
}

Bereikbaarheid dicht bij huis
Parkeergelegenheid
Advies/service
Voldoende op voorraad
Klantvriendelijkheid
Klantgerichtheid
Klantsturing
Zitgelegenheid, koffiecorner
Hulp krijgen, servicegericht
personeel

Wanneer komt zij?
}

}

}

Lengte lidmaatschap lang
(71% meer dan 10 jaar)
Aantal bezoeken 24% bezoekt de
bieb eens per week of vaker
Lengte bezoek een kwartier tot een
half uur

}

}

}

Bezoekt de bieb in de middag
doordeweeks
Bezoekt de bieb meer dan
gemiddeld alleen
Leent bij vrijwel ieder bezoek drie
tot vijf materialen een klein deel
leent nooit iets

Welke digitale dienstverlening gebruikt ze?
}

Ze maakt van alle segmenten het
minst gebruik van het verlengen
van materialen via internet

Wat/waarvoor is ze bereid
te betalen?
}

}
}

}
}

Abonnement/boetes zijn duur en
niet voor iedereen een optie
Lid zijn heeft een meerwaarde
Gevoelig voor kortingen en
aanbiedingen
Neemt graag deel aan activiteiten
Lenen is goedkoper dan aanschaffen

}

Waar voelt zij zich goed bij?

}
}

Extra diensten
Te veel veranderingen op het
gebied van internet

Waar voelt zij zich niet
goed bij?
}
}

}

}
}

}
}

Wat/waarvoor wil ze niet
betalen?

Te grote/moeilijk bereisbare
reisafstand

}

Gelegenheid en ruimte voor een
rustig gesprek
Opgeruimd, schoon, netjes
Steeds nieuwe ontwikkelingen, met
oude waarden en normen
Gezellig en betaalbaar vermaak
Vriendelijke, beleefde mensen
(personeel en andere bezoekers)
Hulp krijgen zonder zich oud te
voelen

}
}
}
}

Gebrek aan persoonlijke aandacht
Onbeleefdheid
Snel weer weg moeten/haast
Gebrek aan normen en waarden
Gebrek aan ruimte
Rommel, onveiligheid, harde
muziek

Cultuurgenieters
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}

Annie (69)
}

‘Toen onze kinderen nog thuis woonden, heb ik
altijd hard gewerkt. Samen met mijn man had
ik een slagerij in het dorp. Nu is het voor mij
tijd om te genieten van mijn vrije tijd en van de
kinderen. Gelukkig wonen die van mij in de
buurt. We lopen de deur niet plat bij elkaar,
maar ze komen wel elke zondagmiddag even
koffiedrinken, met de kleinkinderen. Mijn
kleindochter Julia is helemaal gek van onze
Miep. Jammer dat ze allergisch is voor die
oude poes.
Sinds ik kleinkinderen heb, haal ik weer boekjes
bij de jeugdafdeling van de bibliotheek. Mijn
schoondochter koopt ze vaak, maar dat vind ik
een beetje zonde. Die kleintjes zijn er toch zo
op uitgekeken.
Voor mij is een bibliotheekbezoekje ook
gewoon lekker een beetje struinen. Ik zoek
altijd een leuke mix van boeken. Niet dat ik zo
veel lees, maar ik heb graag keus. Ik lees ook
vaak even een tijdschrift in de bibliotheek.
Thuis heb ik een abonnement op de Libelle, dat
heb ik cadeau gehad van mijn zoon. Ik vind het
heerlijk om daar in te bladeren. Ze hebben van
die bijzondere interviews met mensen. En met
de feestdagen doe ik er altijd inspiratie uit op.’

}

}

}

}

Top bij Gepensioneerde
Gezelligheidszoekers
Fictie
Wit bloeit de meidoorn Maeve Binchy
Regen en sterren Maeve Binchy
Tweede jeugd Joanne Trollop
Mijn dochter in Frankrijk Barbara Keating
Het laatste lied in wilgen Johan van Dorsten
De Schuttevaertjes Manny van Epen
De Heimweefabriek Douwe Draaisma
De overgave Arthur Japin
Ik heb je lief Toon Hermans
’t Is beter stil te luisteren (luisterboek)
Toon Hermans
Baantjer
}

}

}

}

}

Cora (78)

}

}

}

}

}

}

Non-fictie
Een tipje van de sluier Joris Luyendijk
Boeddhisme in alle eenvoud Steve Hagen
Geloven in een God die niet bestaat
Klaas Hendrikse
}

}

}

‘Ik ga minimaal één keer per week naar de
bibliotheek. Af en toe gaat mijn man Herman
mee. Hij vindt het best gezellig in de bieb.
Soms lijkt het wel een soos, want we komen
heel wat mensen tegen die er ook al jaren
komen. Bij de koffiehoek noemen ze ons wel
eens de hangouderen. Herman leent vooral
boeken over geschiedenis en informatieve
boeken. We lenen samen op één pas.
In onze vrije tijd zitten we veel te lezen. Als het
lekker weer is, pakken we de tuinstoelen uit de
garage en gaan we achter het huis zitten. Daar
heb ik uitzicht op mijn bloementuin. Herman
heeft nog een moestuin met aardappelen en
uien. Van mij hoeft het niet, maar hij heeft er
erg veel plezier in om van zijn eigen oogst te
eten. En het scheelt natuurlijk wel in de portemonnee.
De rustige sfeer van de bibliotheek vind ik
prettig. Je hebt niet zoveel plekken meer waar
je dat vindt. Mensen maken tegenwoordig zo’n
herrie in het openbaar. Als we in de trein naar
onze kinderen in Utrecht reizen, zitten ze aan
een stuk door te bellen. Ik wil ook best een
mobieltje, maar Herman wil er niet aan.
Misschien is hij bang dat ik verslaafd raak aan
dat sms’en.
Persoonlijk vind ik de bibliotheek niet zo duur,
maar ik weet dat sommige vriendinnen een
abonnement wel veel geld vinden. Het is maar
een paar tientjes, maar als je van alleen je
AOW moet rondkomen, is het toch extra.
Zonde eigenlijk, want de bibliotheek is veel
meer dan alleen een plek om boeken te halen.
Het is ook een hele prettige manier om onder
de mensen te komen.’

Het merendeel is
ouder dan 50 jaar
Met 27% relatief
veel mannen
51% woont samen
met partner, 33%
gezinnen
Hogere sociale
klasse, goed
inkomen
Deel hoog opgeleid
en deel minder
hoog opgeleid,
altijd ondernemend
en ruime financiën
Koopt regelmatig
boeken

Zo zijn Cultuurgenieters Cultuurgenieters zitten lekker in
hun vel. Een deel van deze groep staat hoog op de maatschappelijke ladder en heeft het financieel goed voor elkaar.
De meesten van hen hebben geld genoeg om zich te laven
aan de goede dingen van het leven. Daar horen kunst en
cultuur bij, maar ook zaken als lekker eten en drinken, een
luxe auto en een comfortabele woonomgeving.

‘De kracht van je leven’
Veel Cultuurgenieters zijn hoog opgeleid en gewend om hard te
werken. Een aantal van hen geeft dan ook leiding aan een (eigen)
bedrijf of bekleedt een hoge functie bij de overheid of een maatschappelijke organisatie. Hun kinderen zijn over het algemeen
de deur uit en treden in de voetsporen van hun ouders. Dit vervult de Cultuurgenieters met trots.
Een andere groep binnen dit segment is daar juist helemaal niet
mee bezig. Voor hen heeft genieten meer een geestelijke lading.
Veel Cultuurgenieters zijn de vijftig voorbij. Gold vroeger dat je
dan van middelbare leeftijd was en hard op weg naar de ouderdom,
de 50-plusser van nu is juist in de kracht van haar leven.
Cultuurgenietende 50-plussers laten zich gelden als een bevolkingsgroep die positief, vrij en onafhankelijk in het leven staat en
genoeg economische kracht heeft om de diensten te kopen waar
behoefte aan is.

Zo leven Cultuurgenieters
Cultuurgenieters genieten met volle teugen van het leven. Ze
steken veel tijd en geld in kunst en cultuur. Ze verzamelen antiek.
Veel Cultuurgenieters zijn bourgondische Hollanders, aanhangers
van de gastronomie en de rituelen die hiermee gepaard gaan.
Kapitaalkrachtige Cultuurgenieters beleggen een deel van hun
vermogen in aandelen. Hun aandelenportefeuille is deels een
leuke hobby, deels een garantie voor hun levenstijl. Dankzij de
opkomst van breedband en laagdrempelige digitale technologie
ontdekken Cultuurgenieters steeds meer de mogelijkheden van
internet en e-mail als communicatiemiddelen.

Zo denken Cultuurgenieters
Je leeft maar één keer en je werkt er hard voor, dus waarom zou
je niet genieten van alles wat het leven te bieden heeft?
Cultuurgenieters kiezen voor luxe, gemak en kwaliteit. Luxe is
status, maar luxe is ook vrijheid om je te ontwikkelen en iets
voor anderen te doen. Cultuurgenieters weten wat er te koop is
in de wereld, ze zijn goed op de hoogte van politiek, economie,
kunst en cultuur. Dit zien zij als een deel van hun persoonlijke
ontwikkeling.
Cultuurgenieters tonen hun maatschappelijke betrokkenheid
door te geven aan goede doelen. Tegelijkertijd zijn ze bezig met
zaken als zingeving, persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit.

Zo kopen Cultuurgenieters
Cultuurgenieters omringen zich graag met mooie, luxe spullen.
Ook kiezen ze voor kwalitatief hoogwaardige gebruiksvoorwerpen,
bijvoorbeeld in het huishouden. Want goedkoop is duurkoop, en
je kunt beter meer geld uitgeven aan iets wat langer meegaat, zo
redeneren zij.
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Wat weten we over Cultuurgenieters?
Wat houdt haar
bezig?
}

Interesse in
kunst, cultuur,
politiek en
economie

Wat gebeurt er
in haar leven?
}

}

Zij leest
}

de Volkskrant

Zij kijkt op
}

Living

}

Delicious

}

Zij kijkt naar

Marktplaats.nl

}

Volgt ontwikkelingen in de
wereld

}
}
}
}

}

Interesse in
kleding, architectuur en esthetiek
(Rijke Elite)

}

Reizen, de wereld
verkennen

}

Geld/beleggen

Nederland 1

NRC Handelsblad

}

Seasons

}

Psychologie
Magazine

}

More than
Classic

}

Opzij

}

Eigen Huis
& Interieur

}

Happinez
}

Ariadne

Zij luistert naar
}

Classic FM

}

Radio 1

}

Radio 2

}

Radio 4

Nederland 3

Zylom.nl

Nouveau

Geestelijke
verdieping/
spiritualiteit

}
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}

Tableau

}

Lekker

}

BBC

}

CNN

De man leest
Best Life, Elsevier, HP/De tijd, Vrij Nederland , National Geographic en sportbladen
}

Cultuurgenieters in de bibliotheek
Cultuurgenieters komen deels
heel doelgericht naar de bibliotheek, deels om inspiratie op te
doen om iets nieuws te lezen. Zij
hebben een behoorlijke interesse
in exposities, lezingen en debatten.

}
}
}

}
}

}
}

}

}

Lezen ter ontspanning
Informatie verzamelen voor
persoonlijke interesses
Lenen is goedkoper dan
aanschaffen
Geïnspireerd worden om iets
anders te lezen

Andere cultuurgerelateerde
producten: kunstuitleen, theater,
lezingen

Wat wenst zij?
}
}

Wat leent zij? > Leesgedrag

}
}

Wat wil zij?
}

Waarom komt zij?

Algemene ontwikkeling
Informatiebalie bezoeken
Kranten lezen

}

}
}
}
}
}
}
}

Actuele Nederlandse literatuur
Spannende boeken
Boeken over reizen en vakantie
Romantische boeken
Streekromans en familieromans
Tijdschriften en kranten
Informatie online zoeken
Inspiratie opdoen
Algemene ontwikkeling
Meer inhoud geven aan;
zingevingsonderwerpen

X: % Rijke Elite/ Y: % Ontwikkelde
Medioren
} Actuele Nederlandse literatuur

65%/52%
}

}
}
}

}

}

}
}

Toegankelijkheid
Bereikbaarheid per auto, fiets, bus
Parkeergelegenheid
Advies/service
Voldoende op voorraad, actueel
Boeken in goede staat

}

}

Bezoekt de bibliotheek meer dan
gemiddeld alleen
Leent bij vrijwel ieder bezoek drie
tot vijf materialen

}

Welke digitale dienstverlening gebruikt ze?
}

Wanneer komt zij?

Ze verlengt haar materialen iets
meer dan gemiddeld via internet

}

}

}

53%/52%

}

Spannende boeken 51%/63%
Buitenlandse literatuur 42%/30%
Nederlandse literatuur klassiek

}

35%/26%

}

}

Lengte lidmaatschap: lang
78% meer dan 10 jaar
Aantal bezoeken: eens per twee
tot drie weken
Lengte bezoek: een kwartier tot
een half uur
Bezoekt de bibliotheek in de
middag doordeweeks

Niet gevoelig voor kortingen/
aanbiedingen
Kopen van boeken is ook een optie

Wat wil zij niet?

Boeken over reizen/vakantie

Nieuw uitgekomen boeken
(sprinters) 28%/29%
Streek- en familieromans 14%/24%

}

}

Wat/waarvoor is ze bereid
te betalen?
}
}
}

Geld speelt in mindere mate een rol
Voldoende aanbod
Voldoende actueel aanbod

Meer betalen voor andere extra
diensten
Titels die niet of zelden
beschikbaar zijn
Te veel gestuurd worden
Te veel moeite doen dan liever kopen!

Waar voelt zij zich goed bij?
}

}

}

}

}

}

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen
Rust en ruimte voor verdieping en
spiritualiteit
Moet afgestemd zijn op de
gebruiker
Gevoel bezig te zijn met zelfontwikkeling/zelfontplooiing
Beleefde vriendelijke mensen, bij
voorkeur kennis van zaken
Moderne/ verzorgde omgeving

Waar voelt zij zich niet goed
bij?
}
}
}
}

Gebrek aan actueel aanbod
Lange wachttijden
Te veel regels
Onvoldoende ruimte

Dynamische Gezinnen

22 } De klant is koningin
}

Trude (52)
}

‘Ik heb een eigen adviesbureau en daarnaast
ben ik beeldend kunstenares. Het liefst zou ik
fulltime met kunst bezig willen zijn, maar dat
kan misschien over een aantal jaren. Voordat ik
voor mezelf begon, heb ik eerst een aantal
jaren gewerkt als projectconsulent bij allerlei
overheids- en semi-overheidsinstellingen.
Nu adviseer ik over projecten in duurzaamheid
en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De laatste jaren heb ik veel geïnvesteerd in
mijn creatieve ontwikkeling. Nu voel ik me
sterk genoeg om mijn kunstwerken ook
commercieel te gaan aanbieden. Tot nu toe
heb ik vooral werk verkocht via mijn netwerk
van familie, vrienden en kennissen. Ik zou
eigenlijk best eens willen kijken of ik mijn werk
kan exposeren in de bibliotheek.
Cultuur is mij met de paplepel ingegoten.
Mijn moeder nam mijn broers en mij altijd
mee naar de bibliotheek. En naar het museum,
het concertgebouw en het theater. In de kunst
leg ik mijn ziel en zaligheid. Ook volg ik alles op
televisie en in kranten en tijdschriften. En ik
verslind er het ene na het andere boek over.
Mijn vriend Hans stort zich liever in een
spannend boek. Ik heb hem een aantal jaren
geleden ontmoet, op een inspiratiedag van een
centrum voor spiritualiteit. Hans leest puur om
te ontspannen. Ik lees om te leren, vooral over
kunst, maar ook om te ontspannen. Dan kies ik
het liefst een romantisch boek.

Er is veel veranderd in de bibliotheek sinds
mijn jeugd, maar nog niet genoeg. Het is nog te
veel aanbodgericht allemaal. Elke klant heeft
toch andere wensen? Van mij mag het nog wel
wat flexibeler, minder hetzelfde recept voor
iedereen. En ze mogen hun verhaal ook wel
wat beter voor het voetlicht brengen. Want
het is natuurlijk prachtig, zo’n instelling als de
bibliotheek, waar echt iedereen voor bijna
niets zo veel kan vinden.’

}

}

}

}

Top bij Cultuurgenieters
Fictie
De vliegeraar Khaled Hosseini
Duizend schitterende zonnen Khaled Hosseini
De wandelaar Adriaan van Dis
De schaduw van de wind Carlos Ruiz Zagfon
De overgave Arthur Japin
Nachttrein naar Lissabon Pascal Mercier
Lucifer Connie Palmen
Het huis van de moskee Kader Abdolah
Rendez-vous Esther Verhoef
Tirza Arnon Grunberg
Joe Speedboot Tommy Wieringa
Knielen op een bed violen Jan Siebelink
De ontsnapping Heleen van Royen
Het schervengericht A.F.T.H
Boven is het stil Gerbrand Bakker
Het geheugenspel Nicci French
Echt sexy Renate Dorrestein
}

}

}

}

}

}

}

}

}

Het merendeel
30-60 jaar
79% vrouw
30% samenwonend en
52% gezinnen
Hogere sociale
klasse, modaal
tot bovenmodaal
inkomen
Actief bestaan,
combinatie gezin
en werk
Veelal werkzaam
in zorg of dienstverlening

Zo zijn Dynamische Gezinnen Dynamische Gezinnen zitten
midden in het spitsuur van het leven. De ouders zijn experts in
het draaiende houden van meerdere bordjes, als een jongleur
in het circus. Ze combineren werk, zorg, hobby’s én ambities.
Dynamische Gezinnen wonen veelal in het westen van het land.
Ze zijn hoger opgeleid en hebben een huurwoning of een eerste
koopwoning. Hun kinderen zijn veelal tussen de 0 en 12 jaar.

}

}

}

}

}

‘Vrijheid blijheid’

}

}

}

Non-fictie
The Secret Rhonda Byrne
Het zijn net mensen Joris Luyendijk
Thuis bij Jamie Jamie Oliver
Topkoks voor thuiskoks
40 uitstapjes in Nederland en Vlaanderen
Capitool
Rouw op je dak Jos Brink
In alle staten Max Westerman
Wijnalmanak 2008 Harold Hamersma &
Hubrecht Duijker
In Europa Geert Mak
Een kwestie van lef Joyce Roodnat
}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

Een deel van de Dynamische Gezinnen is ruimdenkend en heeft
weinig op met het ‘burgerlijk’ bestaan. Zij hechten aan een
non-conformistische levensstijl en geven soms gemakkelijk veel
geld uit. Als dit leidt tot schulden, gaan deze Ruimdenkers daar
tamelijk laconiek mee om.
Dynamische Gezinnen worden soms bestempeld als Generatie
X of de Verloren generatie. Zij komen uit aanmerkelijk kleinere
gezinnen dan hun ouders, en zijn de eerste generatie die hun
ouders massaal zagen scheiden. Vaak hadden zij bij de start op
de arbeidsmarkt een grote kans om niet meteen werk te vinden.
Tegenwoordig gaat het de meeste Dynamische Gezinnen
financieel voor de wind, vooral als beide partners werken.
Als de kinderen tiener worden, maken vader en moeder van het
Dynamische Gezin vaak een stap in hun loopbaan. Zij groeien
door naar een middenmanagementfunctie.

Zo leven Dynamische Gezinnen
Bij de Dynamische Gezinnen draait alles om het gezin en de
kinderen. In hun spaarzame vrije tijd trekken Dynamische
Gezinnen er veel op uit. Met hun jonge kroost gaan ze naar de
dierentuin of de kinderboerderij. Als de kids wat ouder zijn gaan
ze ook naar een familievoorstelling in het jeugdtheater of naar
het zwembad. In het weekend pakken ze de auto en rijden naar
een natuurgebied voor een wandeling of fietstocht.
Naast al die activiteiten met de kinderen is de vrouw uit het
Dynamische Gezin gewend om ook zelfstandig leuke dingen te
ondernemen buiten de deur. Samen met vriendinnen gaat ze
bijvoorbeeld naar sauna of theater. Met man of vriend gaat ze
graag naar de bioscoop of uit eten. Als er geen oppas is, kijken ze
thuis een dvd’tje op de bank. Zij koopt regelmatig kinderboeken
en leest vaak voor aan de kinderen. De Dynamische Gezinnen

vormen de eerste generatie die zijn opgegroeid met de personal
computer en grootschalige automatisering. Veel van hen hebben
nog met WordPerfect voor MS-DOS gewerkt. Nu experimenteren
ze massaal met sociale netwerken als schoolbank.nl en LinkedIn.
Online werken en spelen is niet meer weg te denken uit hun
dagelijkse leven.

Zo denken Dynamische Gezinnen
Bij de Dynamische Gezinnen is vrijheid blijheid het devies. Het is
de generatie van de individualisering en het postmaterialisme.
Ze zijn gewend dat er veel te kiezen valt. Ze zijn pragmatisch als
het gaat om de problemen van de wereld. Je kunt je wel overal
druk over maken, maar uiteindelijk probeer je om in je eigen
omgeving het goede voorbeeld te geven en goed met elkaar om
te gaan. Zo geven de Dynamische Gezinsleden hun kinderen
mee wat zij in de toekomst nodig hebben om op te groeien tot
volwaardige leden van de maatschappij.
Dynamische Gezinnen maken zich steeds meer zorgen om het
milieu. Als hun budget het toelaat kiezen ze voor milieubewuste
producten. In hun maatschappelijke betrokkenheid zijn ze vooral
gericht op mensen in hun directe omgeving.

Zo kopen Dynamische Gezinnen
De vrouw van Dynamische Gezin haalt de dagelijkse boodschappen
bij grote supermarktketens als Albert Heijn en Dirk. HEMA is
favoriet voor kinderkleding, huishoudspullen en seizoensartikelen.
Voor de tuin of het balkon maakt ze in het voorjaar minstens één
trip naar het tuincentrum. De IKEA-gids wint het meestal van de
designselectie van VT Wonen. Ze koopt graag bij H&M en af en
toe bij een lokale fashionshop of Mexx. Ze koopt boeken en
bladen voor zichzelf en haar kinderen in de buurtboekhandel.
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Wat weten we over Dynamische Gezinnen?

Wat houdt haar
bezig?

Wat gebeurt er
in haar leven?

}

Het gezin

}

}

Zij leest
}

Libelle

Ze kijkt op
}

Marie Claire

}

Groter Groeien

}

101 Woonideeën

}

}

De eigen
omgeving, thuis

}

Flair

}

Nouveau

}

Kek Mama

}

Veronica

}

Net5

Zij luistert naar
}

Sky Radio

}

Radio 538

}

3FM

}

Noordzee FM

libelle.nl

Tuinbladen

Kinderen goed
verzorgen, kopen
wat zij nodig
hebben
}

}
}

}

Voldoende tijd
voor gezin
vrijmaken

}

}

Zij kijkt naar

marktplaats.nl
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Vriendin

}

Jan

}

Mind Magazine

}

vtwonen.nl

Delicious

Niet gericht op
sparen
(‘Ruimdenkers’)
}

Druk bestaan,
huishouden
regelen
}
}

Linda

}

Mama

}

}

ouders.nl

}

msn.com

alle kinderbladen

Esta

}

Viva

}

Margriet

}

Kinderen

}

VT Wonen

}

Ouders van Nu

}

Ariadne

De man leest
Autoweek, Revu, Elsevier, GTO, Carros, Quest, Triv, Kijk
}

Dynamische Gezinnen in de bibliotheek

}
}

De vrouw van het Dynamische
Gezin maakt vooral gebruik van
de bibliotheek voor de kinderen
en voor haar ontspanning.
Zij heeft interesse voor georganiseerde activiteiten voor de
kinderen. Ook raadpleegt ze vaak
online informatie.

Waarom komt zij?
}
}

}

Lezen is ontspannen
Informatie over persoonlijke
interesses
Lenen is goedkoper dan kopen

}

Inspiratie om eens iets anders
te lezen

}
}
}

Wat wil zij?
}

}

}
}

Fictie: waargebeurde verhalen,
spannende boeken, jeugdboeken,
literaire romans, psychologische
romans, luisterboeken
Non-fictie: psychologie,
opvoeding/onderwijs, koken
Knutsel- en kinderactiviteiten
Tijdschriften: groot aanbod,
bijvoorbeeld psychologie, tuinen woonbladen

}

Dvd’s
Interactie met andere lezers
Kinderactiviteiten
Multimediale ondersteuning vooral
e-mail

Wat wenst zij?
}

}

Wat leent zij?

}
}

}
}
}

}
}

Streek- en familieromans 27%
Ze heeft weinig behoefte aan
andere materialen dan boeken

Spannende boeken 69%
Boeken over reizen/vakantie 45%
Actuele Nederlandse literatuur

}

44%

}

Romantische boeken 37%
Nieuw uitgekomen boeken
(sprinters) 30%

}
}

Easy-to-shop store: alles over een
onderwerp bij elkaar
Toegankelijkheid met kinderwagen
Bereikbaarheid: dicht bij huis
Gratis parkeren
Service: gemak staat voorop,
bijvoorbeeld door attenderen op
inleveren boeken
Zaterdag- en zondagopening
Open, benaderbaar personeel
Overzichtelijke indeling en
bewegwijzering

Wanneer komt zij?
}

}

}

}

}
}

Lengte lidmaatschap: langer dan
10 jaar
Aantal bezoeken: eens per twee à
drie weken, vaker met kinderen dan
andere segmenten
Lengte bezoek: kwartier tot drie
kwartier, zij laat zich inspireren
Bezoekt de bibliotheek vooral in de
middag
Leent drie tot vijf materialen
Leent meer dan gemiddeld jeugdboeken en boeken over onderwijs

Welke digitale dienstverlening gebruikt ze?

Wat wil ze zeker niet?
}

}

Deze groep verlengt meer dan
gemiddeld materialen via internet

}

Betalen voor reserveren en
verlengen
Hoge boetes

Waar voelt zij zich niet goed
bij?
}
}
}

Wat/waarvoor is ze bereid
te betalen?

Waar voelt zij zich goed bij?
}

}
}
}

Abonnement: maakt niet uit
Parkeerkosten: liever niet
Gevoelig voor kortingen/
aanbiedingen, maar niet
doorslaggevend

}
}
}
}

Ruimtelijke, overzichtelijke, goed
verlichte inrichting
Grote tafels, open kasten
Een schone omgeving
Interactie met andere lezers
Toegankelijk personeel

Onoverzichtelijke ruimte
Te stille omgeving
Veel bibliotheekregels

Traditionele Gezinnen
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}

Lisanne (40)
}

‘Ik werk parttime op een basisschool in de
binnenstad. Voor mij is dat prettig omdat ik
twee middagen per week ook nog voor onze
dochter en onze zoon zorg. Ik heb de PABO
afgemaakt toen de kinderen naar de basisschool gingen. Mijn man werkt vier dagen per
week bij een groot softwarebedrijf. Toen de
kinderen nog niet naar school gingen had hij
één dag in de week papadag. Nu heeft hij die
vrije dag voor studie. De kinderen zijn zes en
acht. Leuke leeftijd, maar wel druk. En nu
beginnen ze ook nog met eigen clubjes. Mijn
zoontje Jesse zit op voetbal en mijn dochter Isa
op hockey. Je vliegt wat af, in het weekend.
Over een halfjaar verhuizen wij naar de nieuwe
wijk aan de stadsrand. Lekker veel ruimte en
groen. Daar staat nu al een nieuwe bieb.
Ik ben wezen kijken en vond het erg sfeervol
en overzichtelijk. Ze hebben bijvoorbeeld alles
over een onderwerp bij elkaar gezet. Het is
ook schoon, ruim en nieuw. Net een winkel,
eigenlijk!
Ik ben dol op waargebeurde verhalen over
andere culturen, zoals boeken als De vliegeraar
en Duizend schitterende zonnen. Ik lees ook
graag Harry Potter en af en toe neem ik een
thriller mee. Toch wil ik best meer uitgedaagd
en geïnspireerd worden om andere boeken te
lenen dan die ik uit mezelf al lees.
Veel vakliteratuur over opvoeding en onderwijs
bestel ik bij de Centrale Bibliotheek. Voor
georganiseerde activiteiten heb ik geen tijd.
Er is wel eens een lezing die me leuk lijkt, maar
ik zie het blaadje met het maandoverzicht
meestal te laat. Misschien is het een idee om
een digitale nieuwsbrief te versturen met het
programma.

Het lijkt me fijn als de bibliotheek wat meer
naar me toe komt. Ik heb domweg geen tijd om
uit te zoeken hoe het allemaal werkt. Voor de
kinderen vind ik het belangrijk dat er een plek
is waar ze vrij en veilig kunnen rondlopen.
En dan voor mij een leestafel met tijdschriften.
Ga ik lekker zitten bladeren met een kop koffie,
terwijl m’n dochter in de zitzak haar boekjes
leest. En in onze nieuwe buurt zitten we zó
dichtbij dat mijn dochter over een paar jaar
alleen kan gaan!’

Top bij Dynamische Gezinnen
Romans en thrillers
Duizend schitterende zonnen Khaled Hosseini
De tiende vrouw Roel Janssen
Tot het voorbij is Nicci French
Close-up Esther Verhoef
Winternacht Arnaldur Indrijason
De rekening Lee Child
Dood door schuld Tineke Beishuizen
Kennedy’s brein Henning Mankell
Onaantastbaar Karin Slaughter
De schaduw in het water Inger Frimansson
}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

Non-fictie
Natascha Kampusch: het meisje in de kelder
Zomerslank met Sonja
Bereik je ideale gewicht!
Bereik én behoud je ideale gewicht!
De gevangene John Grisham
La vie Vinex
Stout Heleen van Royen, Marlies Dekkers
Kom niet aan mijn kinderen, het verhaal van
de moeder van Sara
Kook met Jamie
}

}

}

Het merendeel is
40-60 jaar
79% vrouw
38% samenwonend,
45% gezinnen
Inkomen modaal
tot bovenmodaal

Zo zijn Traditionele Gezinnen Traditionele Gezinnen voelen
zich goed in een veilige wereld van gebaande paden en vaste
rituelen. Hun ankers zijn familie en werk. Je treft Traditionele
Gezinnen zowel op het platteland als in een stedelijke
omgeving aan. In de stad is het aandeel migrantengezinnen
groot. Traditionele Gezinnen zijn harde werkers en plichtsgetrouwe dorpsgenoten. Ze zijn eerlijk en vriendelijk, gesteld
op gezelligheid en rust. Het gaat ze goed, ook financieel,
maar ze leven zuinig.

}

}

}

}

}

‘Gewoon gezellig’

}

}

}

Met hun vaste baan verdienen Traditionele Gezinnen genoeg om
hun tamelijk bescheiden wensen te vervullen. Zo hebben ze genoeg
geld voor een vakantie met de caravan of een trip met D-reizen
naar Turkije. Extra uitstapjes zijn er niet bij, zeker niet voor de
boeren onder hen, die erg weinig vrije tijd hebben voor zichzelf.
De kinderen van Traditionele Gezinnen zijn in de puberteit of al
volwassen.

Zo leven Traditionele Gezinnen
Het leven van Traditionele Gezinnen speelt zich af rond het eigen
huis. Overdag zijn de ouders aan het werk en zitten de kinderen
op school. ’s Avonds gaat het hele gezin aan tafel, om te eten en
de dag door te nemen. Andere dagelijkse rituelen zijn even de hond
uitlaten of de poezen verzorgen. ’s Avonds staat de televisie aan
voor de dagelijkse (docu-)soap, een portie sport of om gewoon
even de stress van de dag weg te lachen bij Paul de Leeuw.
Ook in het weekend hebben Traditionele Gezinnen tamelijk
vaste patronen: klussen, sporten of in de tuin werken.
Traditionele Gezinnen werken hard, de man meestal fulltime, de
vrouw parttime of thuis in het huishouden. De wat oudere
Traditionele Gezinsleden houden er nog wel eens een verzameling op na. Creatief bezig zijn is iets voor de vrouw van het
Traditionele Gezin. Zij doet aan scrapbooken of mozaïeken.
Internetten in de avonduren is een nieuwe trend bij Traditionele
Gezinnen.

Zo denken Traditionele Gezinnen
‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Deze typisch
Hollandse kreet kenmerkt de Traditionele Gezinnen als geen
ander. In het dorp van de Traditionele Gezinnen zijn de mensen
tevreden. Je kunt op elkaar bouwen en je helpt elkaar. Je deelt
lief en leed, vaak met weinig woorden. Verder neem je het leven
zoals het is. Af en toe uit de band springen is prima, maar je
moet vooral geen kapsones krijgen.
‘Beter een goede buur dan een verre vriend’ is nog een uitspraak
die helemaal van toepassing is op Traditionele Gezinnen. Vaak
zijn de buren dan ook vrienden. Zij zorgen voor de poes of de
vissen als je op vakantie bent.

Zo kopen Traditionele Gezinnen
Traditionele Gezinnen zijn echte Douwe-Egbertsmensen. De
laatste jaren zijn ze van het vertrouwde bakje leut massaal
overgestapt op de pads van Senseo. Zij kiezen voor vertrouwde
kwaliteit. Niet het goedkoopste, maar zeker ook niet het duurste.
De C1000 is helemaal hun supermarkt, waar ze wekelijks groot
inslaan. De boodschappenkar wordt volgeladen met beproefde
huismerken en vertrouwde A-merken.
De gewone dingen voor in huis en in de keuken koopt de vrouw
uit het Traditionele Gezin bij de Blokker en de HEMA.
Funshoppen en kleren kopen doet ze in de stad, samen met een
vriendin of buurvrouw in de stad verderop. Ze voelt zich happy in
de trendvolgende collecties van Miss Etam en M&S Mode: vlot
en vrouwelijk. En haar hippe bril komt gewoon van Hans Anders.
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Wat weten we over Traditionele Gezinnen?

Wat houdt haar
bezig?

Wat gebeurt er
in haar leven?

}

Doen wat er
van haar wordt
verwacht

}

}

Zij leest
}

Tip Culinair

Zij kijkt op
}

Vriendin

}

Vorsten

}

puzzelbladen

}

}

}

Familiebezoek,
koffiedrinken

}

Story

}

Knipmode

}

Mijn Geheim

}

SBS

}

RTL

}

Nederland 2

}

}

Fietsen

}

}

Sky Radio

zylom.nl

}

Radio 2

}

Radio 10 Gold

}

talkshows

}

docusoaps
}

3FM

}

regionale
zenders

msn.com

Knippie

Privé
}

Telegraaf
}

}

Zij luistert naar

regionale bladen
alle kinderbladen

Rustig bestaan
vasthouden

}

}

Aandacht voor
woning en tuin

}

}

Zij kijkt naar

marktplaats.nl

Genieten van de
natuur
}
}

}

diverse websites
over hobby’s als
scrapbooking en
mozaïeken

}

weblogs van
gelijkgestemde
vrouwen

RTV-bladen

Algemeen
Dagblad

Weekend

}

}

schoolbank.nl

Party
}

}

}

sport

Libelle

Margriet

De man leest
Revu, Panorama, Aktueel, Caravankampioen, Fietsactief
}

Traditionele Gezinnen in de bibliotheek

}

}

De Traditionele Gezinsvrouw
leest puur om te ontspannen,
en af en toe omdat zij informatie
zoekt over bijvoorbeeld tuinieren
of wonen. Ze is ook geïnteresseerd in reisboeken en boeken en
tijdschriften over gezondheid.
Ze is matig geïnteresseerd in
georganiseerde activiteiten.

}

Waarom komt zij?

}

}

}

}

Lezen is ontspannen
Informatie verzamelen over
persoonlijke interesses
Lenen is goedkoper dan kopen

Wat leent zij?

Wat wil zij?
}
}
}
}

}
}

Actuele en nieuwe boeken
Waargebeurde verhalen
Spannende en romantische boeken
Voorleesboeken, kinderboeken en
tienerboeken
Tijdschriften
Luisterboeken
Grootletterboeken
Thuis reserveren en verlengen

}
}

}

}
}

Algemene ontwikkeling
Kranten lezen

}

}

}
}
}

Spannende boeken 64-67%
Boeken over reizen/vakantie

}

40-48%

Wanneer komt zij?

Actuele Nederlandse literatuur

}

}

Romantische boeken 32-40%
Streek- en familieromans 29-34%
Nieuw uitgekomen boeken 26-31%

}

Openingstijden: avond en weekend
Gemak: overzichtelijke indeling en
collectie

romantische boeken, en boeken
over huis, tuin, hobby’s en
gezondheid. Ze leent minder
dan gemiddeld literatuur

}

}
}
}

Lengte lidmaatschap: lang 74%
meer dan 10 jaar
Aantal bezoeken: eens per twee tot
drie weken, vaker als de kinderen
nog thuis wonen
Lengte bezoek: een kwartier tot een
halfuur, zij laat zich inspireren
Bezoekt de bibliotheek in de middag
Leent drie tot vijf materialen
Leent meer dan gemiddeld

Wat/waarvoor is ze bereid
te betalen?

Waar voelt zij zich goed bij?
}

}

De bibliotheek is nu betaalbaar

}
}

Welke digitale dienstverlening gebruikt ze?

Wat wil ze zeker niet?
}

}

40-45%

Wat wenst zij
}

Thuisgemak: online reserveren
en verlengen
Inspiratie
Behulpzaam personeel
Goede sfeer
Snel vinden wat ze zoekt

Ze gebruikt internet vooral voor
het verlengen van materialen

}

Leengeld voor boeken
Parkeergeld

}

Ontspanning
Vertrouwde, gezellige omgeving
Gemak
Behulpzaam personeel

Waar voelt zij zich niet goed
bij?
}
}
}
}

Ingewikkelde zoeksystemen
Beperkingen op leengebied
Leengeld
Beperkte openingstijden
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Welvarende Genieters
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}

Ria (48)
}

‘Vorig jaar waren Kees en ik 25 jaar getrouwd.
We zijn met de hele familie gaan bowlen in het
partycentrum in het dorp. De kinderen hadden
geweldig leuke stukjes voorbereid! Ik had op
het laatst tranen in de ogen. Van het lachen,
maar ook omdat er wat door je heen gaat. Kees
houdt er niet van om zo in het middelpunt van
de belangstelling te staan. Doe maar gewoon,
zegt hij dan. We hebben van de familie kaartjes
gekregen voor een musical in Scheveningen.
Hartstikke leuk, maar best duur, zeg!
We gaan meestal op vakantie tijdens de Tour
de France, want die volgen we al jaren. Kees
geeft les, dus die is dan sowieso vrij, en ik ben
heel flexibel in mijn werk voor de thuiszorg.
Onze zoon Michiel studeert en woont op
kamers. En mijn dochter Floor wil naar de
PABO als ze geslaagd is. Dat lijkt me ook echt
wat voor haar. Ze heeft iets met kinderen.
Voor mij is de bibliotheek één grote boekenkast. Ik weet precies wat ik zoek, en ik heb aan
een kwartier genoeg om mijn voorraadje te
halen. Ik ga altijd recht op mijn favoriete
plankje af. Ja, romantische en spannende
boeken, van Binchy en Marianne Frederiksson
bijvoorbeeld. Kees leest bijna niet, die neemt
alleen op vakantie een Baantjer mee. Toen de
kinderen kleiner waren, leende ik trouwens veel
over opvoeding en ook veel voorleesboeken.
Als een boek is uitgeleend, reserveer ik dat wel
eens thuis via de computer. Maar eigenlijk vind
ik dat te veel moeite. Ik pak net zo lief wat
anders mee.
Meestal ga ik ‘s middags, als ik vrij ben. Op
zaterdagochtend kan ik nooit, dan sta ik in de
voetbalkantine. Dat doe ik sinds Michiel op
voetballen zit, nu al meer dan tien jaar. Als de
bibliotheek ook op zaterdagmiddag open was,
zou mij dat wel uitkomen. Ik ben verder heel
tevreden over de bibliotheek, maar het mag
wel wat gezelliger en sfeervoller. Laatst heb
ik samen met Tanja van de vrouwenvereniging
meegedaan aan een workshop sieraden
maken. Dat was heel gezellig en creatief!’

}

}

}

Top bij Traditionele Gezinnen
Romans
Wit bloeit de meidoorn Maeve Binchy
Terug naar Moerland Gerda van Wageningen
}

}

Spannende boeken
De Eetclub Saskia Noort
Moordenaar zonder gezicht Henning Mankell
}

}

Koken
Zomerslank met Sonja Sonja Bakker
}

Carla (51)
‘Bij een goed boek kan ik helemaal wegdromen.
Ik werk een paar keer per week als vrijwilligster
met verstandelijk gehandicapten. Dat is best
pittig. In de wereld van een boek kan ik mijn werk
van me afzetten. En als ik naar de bibliotheek ga,
zie ik wel wat ik vind. Een spannende detective
of iets van een Nederlandse schrijver. Laatst
heb ik Jan Siebelink meegenomen. Prachtig
boek, maar je doet er wel een tijdje over. Voor
’s avonds in bed neem ik altijd een stapeltje
bouquetreeksjes mee. In drie weken heb ik er
zo een stuk of vier uit.
Af en toe koop ik een boek, als ik er een
positief stuk over heb gelezen in de krant.
Want vaak moet je dan lang wachten voordat
het boek in de bieb staat. Ik weet wel dat je ook
kunt reserveren via de site. Maar dat vind ik
zo’n gedoe. Ik zit gewoon niet graag achter de
computer. Op internet is zo veel te vinden dat
ik er helemaal kriebelig van word.
Meestal ga ik op de fiets naar de bibliotheek.
Bij ons hebben ze sinds kort een parkeerzone
waar je moet betalen. Als ik dan met de auto
ben, zet ik die gauw even om de hoek. Behalve
als het regent, dan betaal ik die vijftig cent
gewoon.
Ze hebben de bibliotheek laatst helemaal
opnieuw ingericht. Het was eerst groen en nu
is het knaloranje. Ja, ik vond dat even wennen.
Ook de opstelling vind ik wat minder geslaagd.
Het lijkt wel een magazijn. Je kunt alles goed
vinden, maar mooi is het niet. Ik zag er ook
tegenop dat je meer zelf moest doen, maar dat
valt me eigenlijk best mee. Ze leggen goed uit
hoe het werkt. En het scheelt in de rij staan.
Als het aan mij ligt, plak ik er zo nog twintig
jaar achteraan als lid van de bibliotheek!’

Het merendeel is
40-60 jaar
78% vrouw
46% samenwonend,
41% gezinnen
Hogere sociale
klasse, goed
inkomen
Thuis internet

Zo zijn Welvarende Genieters Welvarende Genieters zijn
gelukkige mensen. Ze zijn weinig materialistisch ingesteld,
want ze hebben eigenlijk alles wat hun hartje begeert. Ze
hoeven zich nauwelijks of geen zorgen te maken over geld.
Sommigen hebben goed geboerd en gunnen zichzelf een
sportieve auto of een kast van een huis. Maar veel
Welvarende Genieters vinden dure spullen en luxe niet zo
belangrijk. Zo heb je de Groene Genieters, die lager opgeleid
zijn en vaak een eigen bedrijf hebben (gehad). Zij zijn en
blijven zuinig, ook al is hun inkomen bovenmodaal. Ze hebben
veel tijd voor zichzelf: hun kinderen zijn zelfstandige pubers
of het huis al uit. Goede doelen mogen bij Welvarende
Genieters rekenen op een gulle gift.

‘Liever authentiek’
Zo leven Welvarende Genieters

Zo denken Welvarende Genieters

Veel Welvarende Genieters werken nog fulltime of parttime,
vaak ook in een eigen bedrijf. Andere Welvarende Genieters zijn
net met (vervroegd) pensioen en hebben het toch drukker dan
ooit. Maar nu alleen nog met de dingen die ze leuk vinden.
Welvarende Genieters vormen de ruggengraat van het rijke
verenigingsleven op het Hollandse platteland. Hun leven speelt
zich af in en om het huis en het dorp. Op vakantie gaan betekent
voor de een met de caravan achter de auto naar de vaste
camping in Zuid-Europa, voor de ander vaker per jaar een leuke
stedentrip. Alweer heel wat jaartjes gaan ze zonder de kinderen.
Welvarende Genieters zorgen graag voor dieren. Een poes of
twee voor de gezelligheid, een hond om mee te wandelen, en
soms geiten of konijnen in de tuin. De vrouwelijke Welvarende
Genieter houdt van de natuur en de rust om zich heen. Samen
met haar man onderhoudt ze een tuin, de trots van hun domein.
Ze gaat graag een avondje naar de schouwburg, met man of
vriendinnen. Minstens één keer per jaar reist ze naar een
bijzondere tentoonstelling in het museum.

De Welvarende Genieter voelt zich thuis in de wereld van haar
dorp, vaak de plek waar ze geboren is. Hier kent zij iedereen, van
de slager tot de postbode, van de dokter tot de dominee, hier
voelt zij zich veilig en vertrouwd. Ze is nuchter en wars van
poeha en uiterlijk vertoon. Liever écht dan opvallend, liever
authentiek dan met alle winden mee.

Zo kopen Welvarende Genieters
De Welvarende Genieter, vooral als ze 50-plus is, is geen
trendvolger. Ze is wel een kritische consument: ze wil het beste
en kiest voor gemak en goede service. En daar wil ze best voor
betalen. Een trouwe klant is ze ook, de babyboomer.
De Welvarende Genieter houdt van plaatselijke winkels,
kleine winkels die geen deel uitmaken van een keten, Bijenkorf,
boekwinkels, doe-het-zelfzaken, winkels voor woninginrichting,
antiekzaken en galeries.

32 } De klant is koningin

Wat weten we over Welvarende Genieters?
Wat houdt haar
bezig?
}

Leefomgeving,
huis en dorp

Wat gebeurt er
in haar leven?
}

}

Zij leest
}

Delicious

Zij kijkt op
}

Nouveau

}

Aandacht voor de
medemens,
goede doelen

More than
Classic

}

}

}
}

Vrij Nederland

}

het nieuws

}

soapseries

}

Radio 1

}

Nova

}

Tien voor Taal

}

Radio 2

}

Netwerk
}

Lotto weekendmiljonairs

}

Radio 4

}

Radio 10 Gold

marktplaats.nl

}

Ariadne

}

Volgt ontwikkelingen in eigen
dorp/kern

}

Tuinieren, genieten van de natuur

}
}

}

}

}

Zorg voor dieren

}

Knipmode

}

Tuinbladen

sites met informatie over hobby
en interesses:
natuur, medische
onderwerpen,
sportevenementen, concerten

}

Bouwval gezocht
Boer zoekt vrouw

}

RTL Boulevard

}

speelfilms

}

In Europa (van
Geert Mak)

}

National
Geographic

Op Pad

Aandacht voor de
maatschappelijke
carrière van de
kinderen
}

}

}

Living
}

}

Pauw en
Witteman

Happinez

Reizen

Behoud landelijk
karakter van leefomgeving

}

Buitenhof

vakantiesites
}

}

Zij luistert naar

}

Opzij

Kunst en cultuur
}

Zij kijkt naar

google.nl
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Seasons

}

Buitenleven

Landleven

}

Lekker

De man en thuiswonende kinderen lezen
Computeridee, Golfbladen, Zeilen, Grasduinen, Best Life, Elsevier, HP, Vrij Nederland, Fiets actief, Carros
Tina, Hitkrant en Donald Duck
}

}

Welvarende Genieters in de bibliotheek

Wat wenst zij?
}

De Welvarende Genieter leest om
te ontspannen of omdat zij op
zoek is naar informatie. Zij heeft
een matige interesse in exposities,
lezingen, debatten. Wel bezoekt
ze workshops bloemschikken,
knutselen en computerles.
Ze neemt deel aan leesclubs.

}

Waarom komt zij?

}

}
}

}
}

Lezen ter ontspanning
Informatie verzamelen voor
persoonlijke interesses
Lenen is goedkoper dan kopen
Algemene ontwikkeling

}

Geïnspireerd worden om iets
anders te lezen
Een deel komt voor de gezelligheid
en koffie

}
}

}
}

Wat wil zij?
}

}
}
}

}

Actuele items: literatuur, misdaadromans, streekromans
Informatieve boeken over gezondheid, geschiedenis, koken
Tijdschriften
Muziekweb
Workshops bloemschikken,
knutselen en computerles
Koffie

Internet
Langere uitleentermijn, rekening
houdend met reisduur
Attendering op nieuwe titels
Leesclubs en praten over nieuwe
romans

}
}
}
}
}
}

Goede koffie en een koffiehoek
Bereikbaarheid per fiets/te voet
Gemak
Persoonlijk advies
Volop keuze en voorselectie
Ruime openingstijden
Mogelijkheid tot reserveren van
materiaal uit andere bibliotheken

}

Doorlopende openingstijden, na
17.00 uur en in het weekend

}

}

Niet-werkende Welvarende
Genieters wensen:
}
}

Gezelligheid, een praatje maken
Persoonlijk advies

Bezoekt de bibliotheek meer dan
gemiddeld alleen
Leent bij vrijwel ieder bezoek drie
tot vijf materialen

Welke digitale dienstverlening gebruikt ze?
}

Wanneer komt zij?

Ze gebruikt internet voor het
verlengen van materialen

Wat leent zij?
}
}
}
}
}
}

Spannende boeken 65%
Boeken over reizen/vakantie 48%
Actuele Nederlandse literatuur 47%
Romantische boeken 37%
Nieuw uitgekomen boeken 31%
Streek- en familieromans 30%

}

}
}

Tot ¤ 25 voor een workshop los van
benodigde materialen
(Tweedehands) boekverkoop
Niet gevoelig voor aanbiedingen en
kortingen in de bibliotheek

Wat wil ze zeker niet?
}

Betaald parkeren

Waar voelt zij zich niet goed
bij?
}
}

}

}
}

Waar voelt zij zich goed bij?
Werkende Welvarende
Genieters wensen:

}

}
}

}

}

Efficiëntie en gemak, ook via
zelfbediening
Meer vindgemak top 10-presentaties, frontale presentaties
Gebruiksvriendelijke internetsites

}

}

Lengte lidmaatschap: lang 78%
meer dan 10 jaar
Aantal bezoeken: eens per twee tot
drie weken
Lengte bezoek: een kwartier tot een
halfuur
Bezoekt de bibliotheek in de
middag doordeweeks

Wat/waarvoor is ze bereid
te betalen?

}
}
}

}
}

}

Abonnement tot ¤ 50
Een bescheiden boete voor te
laat inleveren
Bijkomende kosten voor
bijvoorbeeld reserveren

}
}

Persoonlijke aandacht
Een goed verlichte plek om te zitten
lezen
Gezelligheid, open sfeer niet te hip
Behulpzame medewerkers die tips
geven

Lang moeten zoeken
(Te veel) zelfbediening, afhankelijk
van werkend/niet-werkend
Geluidsoverlast voornamelijk van
kinderen
Rommel armoedige uitstraling
Onvriendelijk, niet-behulpzaam
personeel
Met de auto moeten komen

Almeremodel vs EMC-model bibliotheeksegmenten vergeleken
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Elly (56)
‘Mijn man Jaap en ik runnen samen een dierenartsenpraktijk. Dat is best een druk bestaan,
maar sinds de kinderen de deur uit zijn, heb ik
toch veel meer tijd voor mezelf. En ik heb me
nog geen moment verveeld! Als je gezond bent
en van elkaar kunt genieten, ben je een rijk
mens. En daar mag je best dankbaar voor zijn.
Je hoeft de tv maar aan te zetten en de ellende
komt op je af. Ik kijk liever programma’s waar
je wat van opsteekt, of gewoon voor de ontspanning. Die serie over Europa van Geert Mak
vind ik heel leerzaam, maar ik kijk ook gewoon
‘Boer zoekt vrouw’, hoor. En vaak zit ik te lezen,
terwijl Jaap sport zit te kijken. Een heerlijk
reisverhaal of zo. Of ik stel een menu samen
voor het weekend, als we oude vrienden te
eten krijgen.
Mijn favoriete tijdschrift is de Vrij Nederland
van voor de zomer, met de thrillergids. Die ligt
dan nog maanden op het nachtkastje. Ik lees
überhaupt heel veel, vooral boeken over
mensen en plekken van vroeger. Ook een
goede biografie is aan mij wel besteed.
Van de bibliotheek ben ik al heel lang lid.
Ik weet dat je van alles in de bibliotheek kan
doen, maar daar kom ik meestal niet aan toe.
Als ik ’s avonds uitga, ga ik liever met mijn man
naar een voorstelling of concert in de schouwburg. Daar maken we dan een avondje van:
eten in een bistrootje, glaasje wijn. En dan
slenteren we als een pas verliefd stelletje door
de stad. Helemaal romantisch.
Mijn grote passie is in de tuin werken. Planten,
wieden, snoeien, ik vind het allemaal genieten.
Als in de zomer alles groeit en bloeit, voel ik
me de koningin te rijk. Ik kom dan compleet tot
rust met een kop kruidenthee en een goed
boek op de veranda. Meer heb je niet nodig.’

Top bij Welvarende Genieter
Fictie
In naam van de vriendschap Marilyn French
De verborgen glimlach Nicci French
Zes sterren Joost Zwagerman
Nieuwe buren Saskia Noort
De vijfde vrouw Henning Mankell
Koningsmoord Hanne-Vibeke Holst
}

}

}

}

}

}

Non-fictie
Jamie’s Dinners Jamie Oliver
Chocola, met meer dan 200 recepten
Christine McFadden
Portugal, de Pyreneeën en Griekenland
Grenzeloos: verhalen over vele culturen
Sherida Asinga
Ik was nooit in Isfahaan Tommy Wieringa
}

}

}

}

}

Joke (50)
‘Lezen is mijn grote hobby. Ik lees best snel,
dus ik ga elke week even naar de bibliotheek.
Als ik elk boek moest kopen dat ik lees, was ik
jaarlijks honderden euro’s kwijt! Als ik het huis
aan de kant heb, ga ik onderuit op de bank met
een boek. In elk geval een uurtje voordat mijn
jongste dochter van 17 thuiskomt. Die houdt
niet zo van lezen, want ze is dyslectisch. Ik help
haar geschikte boeken te vinden voor school.
Soms gaan we daarvoor naar de bibliotheek
in de stad, maar die vind ik eigenlijk zó
onpersoonlijk.
Liever ga ik naar de bieb in het dorp. Soms
zomaar, voor de gezelligheid en om een beetje
te snuffelen en even koffie te drinken. Je komt
er altijd wel iemand tegen, een vriendin of
buurvrouw, om even de laatste nieuwtjes uit te
wisselen. Over de kinderen, over de vakantie.
Zelfbediening hebben ze bij ons nog niet, en
van mij mag dat zo blijven. Anders wordt het
hier net zo onpersoonlijk als in de stad. Ik vind
de mensen achter de balie heel vriendelijk en
deskundig. Ik denk soms wel eens dat ze alles
wat er staat ook echt gelezen hebben. Want ze
weten mijn vragen altijd te beantwoorden.
Wel mag het van mij wat overzichtelijker. En
een plek waar je even kunt zitten lezen, met
goed licht, lijkt me ook fijn. Niet zo’n hippe
lounge, hoor, meer een soort huiskamer, met
een leestafel met kranten en de top 10 onder
handbereik.
Van de zomer gaan we weer een paar weken
met de caravan naar Frankrijk. Dan neem ik
altijd een hele tas biebboeken mee. Lichte kost,
hoor, prehistorische romans, streekromans.
Die zijn dan wel een weekje over tijd, maar de
boete valt mee. Alles wordt duurder, maar de
bibliotheek gelukkig niet.’

In 2003 heeft Bibliotheek Almere
een klantsegmentatieonderzoek
laten uitvoeren met behulp van het
Brand Strategy Research-model van
onderzoeks- en adviesbureau The
SmartAgent Company. Binnen onze
branche wordt dit BSR-model ook
wel het Almeremodel genoemd. De
uitkomsten bleken voor Bibliotheek
Almere goed bruikbaar om het
winkelconcept in hun bibliotheek
te verwezenlijken. De Vereniging
van Openbare Bibliotheken (VOB)
heeft nu door Elsbeth Meijjer
Cultuuronderzoeken (EMC) een
segmentatieonderzoek laten
uitvoeren dat heeft geresulteerd in
het EMC-klantsegmentatiemodel
(afgekort EMC-model)
Zowel het Almeremodel als het EMC-model kan worden toegepast
om bibliotheekleden te segmenteren. Beide methodes resulteren
in een handzaam overzicht van de leden waarmee bibliotheken
beter op de wensen van verschillende segmenten kunnen inspelen. De modellen gaan uit van andere segmentindelingen.
Het Almeremodel gaat uit van vijf ‘kleuren’. De indeling in deze
kleuren is gebaseerd op de psychografische kenmerken van de
bibliotheekleden. Het Almeremodel is opgebouwd uit twee
assen: de sociologische as (hoe stelt een persoon zich op ten
opzichte van zijn/haar omgeving) en de psychologische as (hoe
gaat de persoon om met zijn/haar omgeving).
Het EMC-model geeft inzicht in het sociaaldemografische,
psychografische en lifestyleprofiel van bibliotheekleden. Op
basis hiervan worden de leden ingedeeld in een van zes ‘typen’.
Hoewel de indelingen op het eerste gezicht van elkaar lijken
te verschillen, blijkt uit nadere analyse dat de modellen wel
degelijk met elkaar vergelijkbaar zijn.

Wat zijn de overeenkomstige segmenten?
De Studenten en Starters in het EMC-model vertonen een sterke
overeenkomst met het rode segment in het Almeremodel.
Stedelingen lijken ook op het rode segment, maar wijken af op
het gebied van opleidingsniveau en sociale klasse. Zij zijn lager
opgeleid en bevinden zich in een lagere sociale klasse.
De Dynamische Gezinnen van EMC zijn goed vergelijkbaar
met het gele segment. Hierin voert de moeder voor wie haar
kinderen centraal staan de boventoon. De modellen verschillen
op één punt, namelijk de uitspraken met betrekking tot opleidingsniveau en sociale klasse. Het Almeremodel doet de uitspraak
dat het gemiddelde opleidingsniveau laag is, maar doet geen
uitspraak over sociale klasse. Daartegenover geeft EMC aan
dat Dynamische Gezinnen zich in de hogere sociale klasse
bevinden, maar doet geen uitspraken over het opleidingsniveau.

}

De Traditionele Gezinnen tonen sterke overeenkomsten met
het groene segment. Wel wordt het opleidingsniveau bij
Traditionele Gezinnen omschreven als laag, terwijl dit in het
groene segment niet naar voren komt. Daarin bevat het groene
segment leden met een laag, middel of hoog opleidingsniveau.
De Cultuurgenieters zijn te koppelen aan het aqua segment.
Op het gebied van opleidingsniveau zijn de overeenkomsten het
sterkst met het EMC-subsegment Elitaire Literatuurgenieters.
Deze zijn net als het aqua segment hoog opgeleid. Wel lijken
de Cultuurgenieters uit het EMC-model meer individueel gericht
als het gaat om luxe en vrijheid, terwijl het aqua segment meer
gericht is op sociale verbondenheid.

Waarin lijken verschillen te bestaan tussen de
segmenten?
De Welvarende Genieters lijken op het eerste gezicht niet
direct aan een kleur van het Almeremodel te linken. Echter,
bij nadere analyse blijkt dat zij net als Traditionele Gezinnen
sterke overeenkomsten vertonen met het groene segment.
Zij onderscheiden zich op leeftijd en vermogen. Welvarende
Genieters zijn te beschouwen als een ouder en rijker subsegment
van het groene segment. Sommige Welvarende Genieters
zullen neigen naar het aqua segment.
Ook Gepensioneerde Gezelligheidszoekers zijn niet direct
aan een segment van het Almeremodel te koppelen. Dit komt
voornamelijk voort uit de specifieke kenmerken van de
Gezelligheidszoekers, zoals leeftijd (65+) en huishouden
(groot deel is alleenstaand). Zij blijken bij nadere bestudering
van opleidingsniveau, interesses, motieven en waarden
(ontmoeten van mensen, behulpzaamheid, veiligheid) wel
overeenkomsten te vertonen met het gele segment (met
als dominante waarden vriendschap, behulpzaam en
geborgenheid). De Gezelligheidszoekers lijken daarmee een
subsegment van het gele segment. Het betreft het gedeelte
van de leden dat met pensioen is.
Het blauwe segment lijkt niet direct vergelijkbaar met een
EMC-segment. Dit segment leest vooral spannende
boeken, en dat lijken alle segmenten te doen. Bij nadere
bestudering van de dominante waarden (geloven in jezelf,
uitdaging, succes in het leven, assertief en leidinggevend) lijkt
dit segment de kenmerken te vertonen van werkende leden.

Overzicht vergelijkbare segmenten EMC-model
en Almeremodel
EMC-model
Studenten en starters
Stedelingen
Gepensioneerde Gezelligheidszoekers
Cultuurgenieters
Dynamische Gezinnen
Traditionele Gezinnen
Welvarende Genieters

Almeremodel
Rood
Subsegment rood
Subsegment geel
Aqua
Geel
Groen
Subsegment groen, aqua
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Hoe zit het eigenlijk met hem? de plek van de man in de bibliotheek
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Verder met de klant acht handreikingen voor klantgericht werken

vaker genoemd.
In deze publicatie over klantseg5 Onderzoek onder ‘nul-leners’ toont aan dat 51 procent van
hen man is en de helft 50 jaar of ouder. Ter vergelijking: van
mentatie staat de vrouw centraal.
de leners is het merendeel vrouw (74 procent) en ligt de
gemiddelde leeftijd rond de 45 jaar.
Waarom? Het antwoord is simpel: 6 Een
Amerikaanse peiling in 2007 toont het meest expliciet aan
de verschillen zijn.
wat
driekwart van de volwassen leden in ‘When
it comes to fiction, the gender gap is at its widest. Men
account
for only 20 percent of the fiction market, according to
Nederland is vrouw. In drie van de
surveys conducted in the U.S, Canada and Britain… ‘Women read
than men in all categories except for history and biography’.
vier huishoudens is het de vrouw die more
Ook in het winkelgedrag is dat zichtbaar: ‘We see it every time in
our store’ says Carla Cohen, owner of the Politics & Prose
de bibliotheek bezoekt om boeken
Bookstore in Washington, D.C. ‘Women head straight for the
section and men head for nonfiction’. En als uitsmijter:
of andere media te lenen. En aange- fiction
‘Unlike the gods of the literary establishment who remain
male – both as writers and critics – their humble
zien we in een ‘anderhalfverdieners- predominantly
readers are overwhelmingly female.’
Voor de uitleenfunctie van de bibliotheek zijn de mannen
economie’ leven, zijn er naar we
een niet helemaal duidelijk omschreven klant- en doelgroep.
zijn voor een deel grijsleners, voor een deel niet-actieve
mogen aannemen ook meer vrouwen Het
leden en de actieve leden vormen in ieder klantsegment een
De verhouding man/vrouw ligt anders onder de
die de kinderen naar de bibliotheek minderheid.
bezoekers die geen lid zijn. Als je kijkt wie er kranten en
tijdschriften lezen en internet gebruiken, zie je wel degelijk een
begeleiden dan mannen.
groot aandeel mannen in de bibliotheek. Kortom, we kunnen de
4

5

1

1

2

3

4

Bron: BibliotheekBlad, nr.6/7, jaargang 2006, auteur Frank Huysmans
2 Bron: SCP (TBO 1975-2005)
3 Intomart Gfk (kwartaalrapportage voorjaar 2008)
4 Artikel ‘0-Leners: onbekend maakt onbemind’, september 2006, auteur
Liesbeth van Weert, Cubiss
5 Uit artikel ‘Why women read more than men’, 5 september 2007, auteur Eric
Weiner, www.npr.org
1

Interessant in dit verband is een recent citaat van Richard Ward,
hoofd van de bibliotheek in Winchester. Hij zegt over innovatie
in de dienstverlening: ‘Je moet ervoor waken om je core users
van je te vervreemden. In Gosport communiceerden we zo sterk
de boodschap ‘this is new, this is exciting, this is totally different’
dat we onze gebruikers de indruk gaven dat ze afgeschreven
waren, net als de boeken die ze graag mee naar huis namen.
Die valkuil proberen we in Winchester te vermijden.’ 1
Hoe voorkom je dat klanten worden ‘afgeschreven’ als je kiest
voor vernieuwing? Wij bieden u hier een aantal handreikingen.
U mag ze zien als aanzet en leidraad voor een klantgerichte
aanpak waarbij de huidige klant telt. De toepasbaarheid en de
mate waarin ze zouden kunnen worden doorgevoerd zal voor
iedere bibliotheekorganisatie en per vestiging anders zijn.

bibliotheek ‘het domein’ van de vrouw noemen, maar dat gaat
vooral op voor het lenen van boeken.

Bert (51)
‘Ik werk bij de gemeente als hoofd van de afdeling ICT. Mijn
vrouw Yvette is ook ambtenaar, zij zit bij Sociale Zaken. Ik heb
één grote hobby: websites bouwen en onderhouden voor
vrijwilligersorganisaties. Dat doe ik thuis op zolder. Daar sliep
onze jongste eerst, maar die is vorig jaar het huis uit gegaan. Ik
doe bijvoorbeeld de site voor de intocht van Sinterklaas. Dat
klinkt simpel, maar er hangt wel een vrijwilligersorganisatie van
een paar honderd man aan, met een grote database. Wat dacht
je van alle informatie over de schoen- en kledingmaten van de
Pieten.
Het klinkt misschien gek omdat ik de hele dag met computers
werk, maar een mooie, strakke site bouwen geeft me rust. Je
komt in een andere wereld terecht. Yvette heeft dat met boeken.
Ze gaat wekelijks naar de bibliotheek en neemt dan van alles
mee. Ze is een echte alleslezer. Soms is ze zo enthousiast over
een boek dat ik het ook pak. Maar ik ben eigenlijk meer van de
tijdschriften dan van de boeken. In tijdschriften gaat het altijd
over dingen die nu spelen. Boeken zijn wat dat betreft een stuk
trager.
Ik kom af en toe in de bibliotheek, samen met Yvette. Maar
ik heb het geduld niet om heel lang te zoeken naar een boek
waarvan ik nooit zeker weet of het echt wat voor me is. Soms
lees ik een recensie in de NRC en dan neem ik me voor om haar
te vragen dat boek voor me mee te nemen van de bieb. Maar ik
weet eigenlijk niet eens of bibliotheken wel zo’n actueel aanbod
hebben. Dus, als zij haar boeken zoekt, lees ik even een
tijdschrift of ik pak een dvd’tje uit de kast.’
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de openingstijden af op haar behoeften
Het onderzoek uit 2007 is een logisch 2 Stem
Wie het de klant gemakkelijker wil maken, doet er goed aan
openingstijden af te stemmen op de behoefte van de klant.
vervolg op de nota ‘Vernieuwen doe de
Hiervoor is geen standaardrecept. De ene bibliotheek komt
de klant tegemoet door in het weekend langer open te zijn,
je samen met je klant’, die de VOB
de ander door ’s avonds vaker open te zijn. Behoeften aan
verschillen aanzienlijk in stedelijke en nietopeningstijden
in 2006 publiceerde. Dit was een
stedelijke gebieden en tussen de klantsegmenten. Het is dus
om te weten welke klantsegmenten in het werkpleidooi voor innovatie en vernieuwing belangrijk
gebied vertegenwoordigd zijn en welke omvang zij hebben
binnen het totale ledenbestand en de lokale bevolking. Pas dan
zonder de behoeften en verwachkun je per vestiging een goed onderbouwd besluit nemen over
de openingstijden. Het verdient aanbeveling om de doorvoering
tingen van de huidige leden van de van
andere openingstijden te testen op wenselijkheid en haalvia klantenpanels (bij voorkeur per klantsegment).
baarheid
bibliotheek uit het oog te verliezen.
3 Verleid haar van zoeken naar vinden
Met een klantgerichte aanpak is
De helft van de leden weet vooraf wat zij gaat doen in de biblioen de helft dus ook niet. Liefst 39% van de leden geeft
er een wereld te winnen, ook bij de theek
aan zich ook graag ter plekke te laten inspireren. Zij laten zich
hierbij (ver)leiden door zaken als gemak, bewegwijzering, een
huidige achterban.
logische indeling van de collectie en de overzichtelijkheid van

3

Wat doen de mannen die wel lid zijn eigenlijk in de bibliotheek?
Van de respondenten (76% vrouwen) in het Nationaal
Ledenonderzoek geeft 34% aan dat de partner de bibliotheekpas
ook gebruikt. We mogen daarom aannemen dat meer vrouwen
dan mannen een boek meenemen uit de bibliotheek voor de
partner dan omgekeerd. Veel meer kan er over ‘hem’ niet worden
geconcludeerd uit het Nationaal ledenonderzoek. De sterke
oververtegenwoordiging van vrouwen in het onderzoek en in
het ledenbestand van bibliotheken zorgt dat we meer weten
over de vrouwen die lid zijn dan over mannen. Er blijkt weinig
specifiek onderzoek te zijn gedaan naar verschillen in
bibliotheekgebruik tussen mannen en vrouwen. Deskresearch
leverde het volgende op:
Vrouwen lezen meer boeken dan mannen. Zowel literaire
boeken als romantische en spannende boeken zijn aan vrouwen
meer besteed. De leestijd van vrouwen (1,7 uur per week) ligt
80 procent hoger dan die van mannen (0,9 uur). Mannen en
vrouwen besteden ongeveer evenveel tijd aan informatieve
boeken (non-fictie). Omdat mannen minder lezen zijn
informatieve boeken bij hen relatief populairder (22 procent
van hun leestijd tegenover 11 procent bij de vrouwen). 2
Consumenten die boeken lezen, lezen gemiddeld 11 keer per
maand. Vrouwen lezen vaker dan mannen: 11,9 keer per maand
tegenover 9,6 keer per maand. Genres die vrouwen relatief veel
lezen, zijn literatuur, kinderboeken, de streekroman, romantische
fictie en autobiografieën. Genres die vaker door mannen
gelezen of gekocht worden, zijn het stripboek, zakelijke boeken,
wetenschappelijke boeken, studieboeken en sciencefiction. 3
Vrouwen lenen vaker dan mannen bij elk bibliotheekbezoek een
boek. 3 Dit kan betekenen dat mannen de bibliotheek relatief
vaker bezoeken met een ander doel dan het lenen van materialen
of dat ze minder vaak slagen in het uitzoeken van materialen.
Dat is op basis van de onderzoekgegevens niet duidelijk.
Bij redenen waarom men ‘geen boek koopt’ en als motief voor
‘niet-lezen’ wordt ‘ik lees nooit een boek’ door mannen relatief

}

1

Kies voor klantsegmenten, kies positie
Op basis van de MOSAIC-profielanalyses (postcodes) en de
klantwaarden kan iedere bibliotheekorganisatie strategische
klantgroepen kiezen. Sommige segmenten kunnen bijvoorbeeld
te klein zijn of onvoldoende kansrijk om nog extra uitleningen te
realiseren of andere diensten met succes onder de aandacht te
brengen. Het heeft dan geen zin in deze segmenten te investeren.
Bij andere klantsegmenten kan het juist nodig zijn om het
aanbod sterk te veranderen of de voorwaarden voor het lidmaatschap te vergemakkelijken. Het is raadzaam hierbij continu
de afweging te maken of investeringen nodig en verantwoord zijn.
Voor de meest loyale leden is waarschijnlijk weinig extra
inspanning nodig om ze te behouden. Als je per klantsegment
(kwantitatieve) doelstellingen bepaalt, kun je door de resultaten te monitoren het beleid snel en effectief bijsturen.
Door te kiezen voor een klantgericht beleid wordt het ook
mogelijk om de organisatie en de dienstverlening scherper te
positioneren. Dit kan verschillen per vestiging. Bibliotheken in
kleine kernen waar het klantenbestand bestaat uit Traditionele
Gezinnen met een restje Welvarende Genieters en
Gepensioneerde Gezelligheidszoekers, kiezen voor een andere
positionering dan stedelijke centrales waar Jonge Stedelingen
de meerderheid vormen. In de buitenwijken van dezelfde
steden kan de meerderheid dan weer bestaan uit Dynamische
gezinnen. Dit kan voldoende reden zijn om in binnensteden,
wijken en dorpen voor een verschillende positionering te kiezen.
Klantgericht beleid betekent dus ook vestigingsbeleid op maat.
Een ludieke manier om binnen de eigen organisatie draagvlak
en inzicht te krijgen in de voordelen van segmentatie is ook alle
medewerkers te segmenteren en te vergelijken met de volwassen
leden.
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het gebouw. Het is verstandig om uit te gaan van het feitelijke
zoekgedrag van de klant, die archivaris noch bibliothecaris is,
in plaats van het gewenste zoekgedrag. De klant verleiden om
inspiratie te vinden is veelal ook een kwestie van proactief contact
met de klant, een verleidelijke presentatie en sfeervolle inrichting.
Een prettig verblijf in de bibliotheek nodigt uit tot vinden.
4

Pas de inrichting aan haar wensen aan
In de afgelopen jaren hebben veel bibliotheekorganisaties
geïnvesteerd om hun inrichting beter af te stemmen op de
smaken en interesses van klanten en hoe zij hun tijd willen
doorbrengen. Het bekendste voorbeeld is de Bibliotheek
Almere, waarvoor winkelformules zijn ontwikkeld en waar het
inrichtingsconcept is afgestemd op verschillende klantgroepen.
Zelfs de organisatiestructuur is hierop aangepast.
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Stem de collectie af op haar behoeften
De grootste uitdaging is het afstemmen van het aanbod en in
het bijzonder het collectiebeleid op de klantsegmenten. Dit is
ook de moeilijkste uitdaging, die een hele reeks vragen oproept.
Zoals: Kun je per segment bepalen welke boeken en materialen
worden ingekocht? Hoe stel je vast welke materialen behoren
tot het kern-, basis- of randassortiment per klantgroep? En hoe
koppel je de gewenste resultaten hieraan? Bij welke materialen,
rubrieken en titels is de uitleenfrequentie maatgevend en bij
welke minder of niet?
Om te beginnen heb je inzicht nodig in de mate waarin het
aanbod voldoet aan de behoeften van klanten. Hiervoor kun
je bijvoorbeeld de uitleencijfers per segment analyseren. Als
vraag en aanbod sterk uiteenlopen, kun je uitzoeken hoe dat
komt. Zo krijg je input voor de collectieprofielen, de collectievorming en de inkoop van materialen. Hier zitten allerlei
technische en methodiekgerelateerde kanten aan. Het is nodig
om methodieken en systemen zo in te richten dat (anonieme)
klantgegevens, gebruik- en marktgegevens optimaal kunnen
worden benut om een klantgericht collectiebeleid te realiseren.
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Verbeter de leenvoorwaarden
Met andere woorden: verminder de moeite die klanten moeten
nemen om van de bibliotheekdiensten gebruik te maken. Dit kan
op allerlei manieren. Een paar voorbeelden:

}

Leentermijn verlengen Voor 71% van de leden is de ideale leenperiode drie tot zes weken. Slechts 20% vindt drie weken ideaal.
Waarom zou de bibliotheek vasthouden aan leentermijnen van
drie weken als leden meer tijd nodig hebben om boeken te
lezen? Of hoe kan het verlengen van materialen gemakkelijker
worden gemaakt, zonder kosten en liefst met één druk op de knop?
Het innen van boetegelden is hoe dan ook het slechtst mogelijke
argument om het bestaande systeem in stand te houden.

38 } De klant is koningin

}

}
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De partnerpas Van de pashouders leent 34% ook materialen
voor de partner. Dit grijs lenen levert wat extra uitleningen op,
maar heeft geen meerwaarde voor de bibliotheek. Stel dat een
deel van de grijsleners interesse heeft in een (gratis) partnerpas.
Dit levert extra leden op en het aantal uitleningen zal mogelijk
groeien. De huidige leden zien de partnerpas als een extra service
en daarmee vergroot deze hun loyaliteit. Er zijn ook alternatieve
lidmaatschapsvormen die een soortgelijk effect hebben,
bijvoorbeeld door het aantal betaalmomenten te verminderen.
Immers, elk betaalmoment confronteert de klant met de prijs
die deze betaalt voor de dienstverlening. Er zijn voorbeelden
van bibliotheken die leengelden voor AVM-materialen niet
meer per keer afrekenen en de uitleningen sterk zien stijgen.

}

Tot slot

Verantwoording

Dankwoord

Wij werken in een branche die zich sterk ontwikkelt op het
gebied van de klantbenadering. De marketingexpertise in
bibliotheekorganisaties groeit. Bibliotheken overal in het land
maken steeds meer gebruik van klant- en marktinformatie.
Er staan ons vast nog heel wat analyses, SWOT’s en
marketingmodellen te wachten. Uiteindelijk staat of valt
het succes van deze inspanningen met het enthousiasme
waarmee we met de uitkomsten aan de slag gaan. Het is mooi
als deze publicatie onze kennis vergroot. Nog mooier is het
als het verhaal van onze klant het enthousiasme binnen de
branche aanwakkert. Dit is voor ons het gedroomde resultaat
van de uitgevoerde onderzoeken en dit handboek.

Dit handboek is geen samenvatting van de
resultaten van de in 2007 uitgevoerde analyses
en onderzoeken. Het is een interpretatie
daarvan en een aanvulling op datgene wat is
gerealiseerd. De samenstellers hebben het
onderzoeksrapport als basis gebruikt voor de
weergave van de klantsegmenten, maar zijn
daarbij vrij geweest in het maken van keuzes
die volgens hen de toepasbaarheid van het
klantsegmentatiemodel vergroten. Er zijn
voor dit handboek selecties gemaakt uit de
onderzoeksdata en er zijn gegevens uit andere
bronnen aan toegevoegd. De weergave in deze
publicatie is daarom volledig voor rekening van
de samenstellers onder verantwoordelijkheid
van de Vereniging van Openbare Bibliotheken.

De inhoud van het handboek De klant is koningin
is het gezamenlijke resultaat van alle bibliotheekorganisaties die hebben bijgedragen of
deelgenomen aan het onderzoekstraject in
2007 en 2008.

Gemakservices De ‘calculerende klant’ heeft steeds minder tijd
en energie om naar de bibliotheek te gaan om materialen uit te
zoeken. En dan is het nog onzeker of de bibliotheek in huis
heeft wat zij zoekt. In het Nationaal Ledenonderzoek is niet
gevraagd of zij behoefte heeft aan services die het inleveren,
ophalen, reserveren en verlengen van materialen gemakkelijker
maakt. Voor enkele segmenten (zoals klanten met weinig vrije
tijd) zal het zeker aantrekkelijk zijn als er nieuwe diensten
worden aangeboden die tijd en moeite besparen.

In de eerste fase van het project ‘Wie is de
klant?’ is door de projectmedewerkers onderzocht welke subsegmenten zo sterk van elkaar
verschillen dat ze in dit project apart als klantgroep zouden moeten worden beschreven. Dat
heeft erin geresulteerd dat naast de klantsegmenten (hoofdgroepen) ook twee subsegmenten, namelijk A1 ‘Studenten en Starters’ en
A2 ‘Stedelingen’ apart zijn beschreven.

Kies bij campagnes en acties voor specifieke klantgroepen of doelgroepen
Loyaliteit- en ledenwerfacties zullen meer resultaat opleveren
als duidelijk is bij welke klant- en doelgroepen de kans op succes
het grootst is. De campagneboodschap kan dan worden afgestemd op de wensen en verwachtingen per segment. Door
beter inzicht in mediagedrag van klanten en bijvoorbeeld
niet-leden uit hetzelfde type huishouden kunnen ook de juiste
communicatiekanalen worden ingezet. Dus meer succes tegen
minder kosten. Dit valt nog verder te verfijnen door in klantenpanels per klantsegment te vragen welke lokale of regionale
media het meest worden gebruikt. Als acties worden gericht
op de actieve bibliotheekleden is de inzet van de eigen
communicatiekanalen zoals digitale nieuwsbrieven en de
promotie in de bibliotheekvestiging zelf het meest effectief.
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Dank aan alle bibliotheken die tijdens de
campagne Nederland Leest honderdduizenden
ophaalbonnen voor De gelukkige klas
hebben uitgedeeld, waardoor bijna 50.000
mensen aan het Nationaal ledenonderzoek
meededen. Dank aan alle medewerkers die in
2007 de workshops volgden ter voorbereiding
van Nederland Leest en de mogelijkheid hebben aangegrepen om contactgegevens van hun
leden te verzamelen. Dank aan alle bibliotheken die massaal hebben ingeschreven op het
onderzoeksaanbod in 2007 waardoor een
enorme landelijke steekproef onder 1,1
miljoen huishoudens werd gerealiseerd.

Maak gebruik van klantenpanels en analyseer het
gebruik

In dit handboek staat de vrouw centraal. Uit de
onderzoeksresultaten komt dat in ieder segment
vrouwen 70 tot 80% van het gehele segment
vormen. Mannen en vrouwen hebben verschillende leesvoorkeuren. Dit is van invloed op
keuzes ten aanzien van de collectie, diensten
en activiteiten van de bibliotheek. Het EMConderzoeksrapport geeft een goed beeld van
de behoeften en verwachtingen van de leden
en de huishoudens waar ze onderdeel van
uitmaken. In dit handboek is een selectie van
onderzoekgegevens overgenomen waarvan de
samenstellers verwachten dat ze aan de vrouwelijke leden kunnen worden toegeschreven.

Klantenpanels per klantsegment zijn een goed instrument om
structureel en kwalitatief diepgaander informatie te verzamelen.
Ze bieden de mogelijkheid om niet alleen naar de tevredenheid
te vragen, maar ook om te onderzoeken of bepaalde innovaties
levensvatbaar zijn en of campagneboodschappen aansluiten bij
verwachtingen.
Er zijn nog vele andere vormen van onderzoek. Klantobservatie
is een veel toegepaste methode. Hoe lopen mensen door de
bibliotheek, hoe lang blijven ze binnen? Struinen ze door de
bibliotheek of zijn ze doelgericht op zoek? En aarzel ook niet
om de klant tijdens het bezoek vragen te stellen. Dat wordt
juist op prijs gesteld. Daarnaast is het van groot belang om het
daadwerkelijke gebruik van de diensten in kaart te brengen en
continu te meten. Om erachter te komen wat de klant leent,
kunnen analyses en rapportages op klant- en leengegevens
worden gemaakt. Dit kan op segmentniveau gebeuren. Aan de
hand van de postcodegegevens kan EMC voor ieder volwassen
lid bepalen tot welke subgroep en dus welk klantsegment deze
behoort. Een analyse en rapportage van uitleengegevens op
postcodeselecties leveren waardevolle informatie op.
Overigens is de privacy van de leden hierbij gewaarborgd.

Naast gegevens uit het onderzoeksrapport zijn
voor dit handboek:
extra gegevens verzameld over de klantgroepen:
wie zijn dit, wat lezen zij, wat zijn hun interesses,
wat lenen zij in de bibliotheek en wat verwachten
ze van de bibliotheek? Per klantgroep zijn op
basis daarvan klantwaarden beschreven.
de klantprofielen verrijkt met gegevens uit
interviews met vrouwen die behoren tot de
segmenten.
waar nodig en mogelijk leengegevens
toegevoegd aan de profielen op basis van
onder andere uitleenscans van bibliotheken.
kenmerken aan de klantsegmenten toegevoegd
op basis van deskresearch uit andere onderzoeken
en publicaties (zie Bronnenlijst)
segmentkenmerken uit het EMC-rapport vergeleken met de kenmerken van het ‘Almeremodel’.
bij ieder segment tijdschrifttitels toegevoegd
op basis van informatie van Sanoma Uitgevers.

}

}

}

}

}

}

Het project ‘Wie is de klant?’ is in opdracht van
de VOB uitgevoerd door marketingspecialisten
uit de provinciale netwerken, van Provinciale
Steun Organisaties (PSO’s), regionale organisaties en enkele basisbibliotheken. Het project
is begeleid door Van Spaendonck Management
Consultants.
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