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 Voorwoord

Voor u ligt het verhaal van de bibliotheken:  

de positionering, het merkbeeld en de achtergrond 

bij het nieuwe logo dat in 2009 is geïntroduceerd 

door de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). 

De kern: de bibliotheek is de inspirerende toegangs-

poort tot de wereld der kennis en verbeelding en de 

publieke partner in levenslang leren. 

Dit merkdocument is een toelichting op de positionering, 

het merkbeeld en de bijbehorende huisstijl.  

De publicatie richt zich op medewerkers van bibliotheken 

die geïnteresseerd zijn in het merkbeeldconcept.

Delen van dit verhaal zijn al eerder gepubliceerd en er  

worden in dit stuk geen nieuwe inzichten beschreven.  

Maar dit keer is het hele verhaal overzichtelijk bijeen- 

gebracht en zodoende geeft het goed inzicht in de status 

quo op dit moment. We beschouwen dit document 

daarom als erg waardevol. Tegelijkertijd geldt ook voor het 

merkdocument: ‘panta rhei’, alles stroomt en je kunt nooit 

tweemaal dezelfde rivier oversteken. Op het moment van 

publicatie kijkt de commissie strategie van de VOB alweer 

opnieuw naar de toekomst.  

Het merkdocument is een uitgave van de Vereniging van 

Openbare Bibliotheken en is tot stand gekomen dankzij 

een bijdrage van de stichting Bibliotheek.nl.

Ap de Vries,

Directeur Vereniging van Openbare Bibliotheken
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 Huidige status merkbeeld

De wens één sterk merkbeeld te ontwikkelen werd 

vastgelegd in de Agenda voor de toekomst1.  

Begin 2009 gingen drie organisaties aan de slag: 

de Overijsselse Bibliotheek Dienst (OBD), ProBiblio 

(Noord- en Zuid-Holland) en Biblionet Groningen. 

De VOB trad op als projectleider en zo kwam er een 

nieuw merkbeeld dat voor alle bibliotheken beschik-

baar is. In samenspraak met een breed samen- 

gestelde gebruikersgroep en onder regie van een 

merkteam wordt het merkbeeld doorontwikkeld. 

Inmiddels zijn er diverse huisstijlproducten

beschikbaar, zoals folders, brochures, briefpapier, 

gevelbelettering e. d. 

 70% van de bibliotheken is al aan de slag  

 met de nieuwe huisstijl.

Het nieuwe merkbeeld is gepresenteerd tijdens de  

Algemene Ledenvergadering van de VOB op 18 juni 2009.  

De reacties waren buitengewoon positief en op 12 april 2010 

is het logo officieel ingeschreven in het merkenregister van 

de Benelux. 

De VOB is licentiehouder en verleent sublicenties aan 

haar leden. 

Het logo is dus vrij beschikbaar voor alle leden van de VOB. 

Voor het gebruik van het logo, de huisstijl en de producten 

is een reglement opgesteld. Het reglement bepaalt onder 

andere dat de huisstijl moet worden toegepast volgens  

de richtlijnen van de manual. 

De laatste versie van de manual en het portfolio met alle 

beschikbare huisstijlproducten zijn te vinden op: 

www.landelijkehuisstijl.nl. 

1  VOB, ( juni 2008), De Agenda voor de Toekomst, de strategie van de  
 Vereniging van Openbare Bibliotheken voor de jaren 2009 - 2012

Zomervakantie?
Hup naar de bibliotheek!*

* in de zomervakantie leen je je favo vakantieboeken 2 weken langer!

Vestiging

Voornaam Achternaam
Functieomschrijving
v.achternaam@website.nl
M 06 123 45 678

Straa P AA Plaa  67 89
6 www.website.nl
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Inleiding

Wij werken met zijn allen voor de grootste 

maatschappelijke non-profit organisatie van 

Nederland.  Meer dan vier miljoen Nederlanders 

zijn lid van de bibliotheek! Aantallen waar andere 

organisaties alleen maar van kunnen dromen.

Maar laten we ook eerlijk zijn. We zitten in een 

moeilijke periode. De ledenaantallen en uitleningen 

staan onder druk. En we moeten bezuinigen, fors 

bezuinigen. Dat vraagt om modernisering. Om 

innovatie en investeringen. Dat vraagt om een scherpe, 

kritische blik. Dat vraagt vooral ook om samenwerking.

Nu is het moment om een inhaalslag te maken en samen 

sterker uit de crisis te komen – de weg naar groei in te slaan.

De hoogste tijd dus voor krachtenbundeling. Dat 

kunnen we. En dat doen we. Samen. 

 De Bibliotheek is Nederlands’ grootste non-profit 

 organisatie.

Maatschappelijke ontwikkelingen als digitalisering 

en toegenomen welvaart laten de bibliotheken niet  

ongemoeid. 

Juist in een maatschappij waar we dagelijks 

overspoeld worden met nieuwe informatie is er een 

duidelijke rol voor de bibliotheken weggelegd. De 

bibliotheek als plek voor inspiratie en verbeelding, 

waar een breed scala aan geselecteerde, betrouwbare 

informatiebronnen vrij toegankelijk zijn. Een plek 

waar leden en bezoekers begeleid worden bij 

het zoeken naar informatie of waar ze zich laten 

inspireren en verrassen. 

Doel en doelgroep

Het merkdocument is bedoeld voor medewerkers van  

bibliotheken die geïnteresseerd zijn in het merkbeeld-

concept. Het geeft inzicht in de positionering van het merk 

de Bibliotheek en onderbouwt het belang van één landelijk 

merkbeeld. 

IN
L

E
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IN
G

 Dit kost tijd. Maar de bewijzen zijn er. Dat bibliotheken   

 met het nieuwe merkbeeld en met een nieuw

 inrichtingsconcept succes hebben: ze besparen kosten,   

 ze hebben meer leden, meer bezoekers en meer  uitleningen.
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Outline

In het eerste deel van het merkdocument staat de  

positionering centraal. Vragen als “Waar staat het merk 

de Bibliotheek voor?” en “Welke kenmerken heeft de  

bibliotheek?” worden hier beantwoord. We gaan daarbij uit 

van de bibliotheek als schatkamer en ontmoetingsplaats en 

kiezen voor een emotionele invalshoek bij de beschrijving van 

het merkbeeld.

In het tweede deel komt de achtergrond aan bod. “Welke 

keuzes hebben we gemaakt en waarom?” Dit deel gaat nader 

in op de taken en doelgroepen van bibliotheken, maatschap-

pelijke ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen die dit 

met zich meebrengt. Deze analyses liggen aan de basis voor de 

in het eerste deel beschreven positionering van de bibliotheek. 

Eindsituatie

Het beeld in in dit document schetst de situatie over enkele 

jaren waar nu volop aan gewerkt wordt. Dit betekent ook dat 

we af en toe schakelen tussen ‘ver weg’ en ‘overmorgen’.

En soms zien we wel de stip aan de horizon maar kennen we 

enkel nog de voorbeelden van dichtbij. Immers, innovatieve 

nieuwe toepassingen laten zich niet plannen. En ook de beslis-

structuren zijn decentraal. De weg van de nieuwe bibliotheek  

is dus een weg van verleiding en tijd.
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De positionering

In dit deel van het merkdocument schetsen we het 

nieuwe merkbeeld en de positionering van de bibliotheek  

als schatkamer en ontmoetingsplaats. 

De nieuwe positionering is geen totale omslag ten opzichte 

van onze huidige positie, maar een bijstelling. We blijven 

dicht bij ons DNA, maar geven het op een meer eigentijdse 

manier vorm. Bij de beschrijving van het merkbeeld maken 

we een omslag van een functionele positionering naar een 

emotionele invalshoek. 

Dit deel bestaat uit vijf hoofdstukken. Het eerste gaat 

nader in op onze missie en ambities en het belang van 

één merkbeeld. Hoofdstuk twee en drie beschrijven het 

merkbeeld van de bibliotheek op verschillende manieren.  

In hoofdstuk vier wordt het merkbeeld verder uitgewerkt 

naar een huisstijl, logo, inrichtingsconcepten, enzovoorts en 

in het slothoofdstuk bespreken we de digitale bibliotheek.

I
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 Missie en ambitie

 De bibliotheek is de toegangspoort tot de wereld 

der kennis en verbeelding. Daarmee is ze dé publieke 

partner in levenslang leren en persoonlijke ontwikkeling. 

We plaatsen onszelf in hart van de maatschappij en de 

ontwikkeling van de kenniseconomie.

Onze missie is gebaseerd op het UNESCO-manifest2  

waarin staat: “De openbare bibliotheek, de plaatselijke 

toegangspoort tot kennis, schept essentiële voorwaarden 

voor levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming en 

de culturele ontwikkeling van individuen en maatschap-

pelijke groeperingen.”

We hebben alles in huis om deze missie waar te maken.  

De bibliotheken vormen samen een publieke dienst van 

ongekende omvang. We beschikken over een enorme 

collectie met grote relevantie, hebben een groot bereik, 

bieden iedereen de gelegenheid zichzelf verder te ontwik-

kelen en zijn de natuurlijke partner van scholen en maat-

schappelijke instellingen.

 

 De rol van de bibliotheek in de kenniseconomie

 Nederland is een kenniseconomie. Daarin staan  

innovatie en creatie centraal en zijn de beschikbaarheid van 

informatiebronnen en de vrije toegang daartoe van wezen-

lijk belang. Er is volop behoefte aan goed opgeleide burgers, 

die informatie snel en eenvoudig kunnen vinden, begrijpen 

en kunnen verwerken. Werknemers met een brede interesse, 

een open houding en vertrouwen in de toekomst hebben 

een streepje voor. Kortom, de kenniseconomie biedt biblio-

theken volop kansen. 

 Het belang van één merkbeeld

 Uit het bovenstaande blijkt dat de bibliotheek de 

mogelijkheden heeft haar nieuwe positie in de kennis- 

economie in te nemen. Er is echter één drempel die de 

1.1

1.2

1.3

2 De volledige tekst van het UNESCO-manifest is te vinden op:  
 http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/dutch.htm

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. 

Lieke, 31

“
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verdere ontwikkeling van de Bibliotheek als sterk merk in de 

weg staat en dat is de versnippering in publieksbenadering.

Burgers zien de bibliotheek als één organisatie. Voor hen 

is de bibliotheek een plek waar ze boeken en andere ma-

terialen kunnen lenen. Tussen bibliotheken in verschillende 

steden kunnen weliswaar kleine onderlinge verschillen be-

staan, maar de functie van de bibliotheek is in grote lijnen 

altijd gelijk. Kortom, ze zien de bibliotheek als één merk. 

In werkelijkheid zijn de bibliotheken zelfstandige orga-

nisaties met lokale aansturing. Daardoor zijn er grote 

verschillen ontstaan in informatiesystemen, beleid en 

organisatiestructuur. Maar belangrijker nog is dat ook de 

publieksbenadering en uitstraling zijn versnipperd. 

De ontwikkeling van het merkbeeld en de nieuwe positi-

onering zijn het antwoord op de discrepantie tussen de 

beleving van bezoekers en de werkelijke organisatie van 

bibliotheken. 

Eén merkbeeld vergroot de herkenbaarheid van de 

Bibliotheek als sterk merk met een centrale positie in  

de maatschappij.

2.  Het merkbeeld: twee pijlers

Het merkbeeld is gebaseerd op twee pijlers:  

de bibliotheek als schatkamer en als ontmoetings-

plaats. In de eerste pijler staan verbeelding, verlei-

ding en de enorme collectie centraal. In de tweede 

pijler komen de ruimtelijke en digitale mogelijk-

heden van de bibliotheek om organisaties, mensen 

en content met elkaar in contact te brengen en te 

verbinden, tot uitdrukking.

  Schatkamer (verbeelding, verleiding en bronnen)

 De bibliotheek is de grootste schatkamer van  

Nederland. Het is een schatkamer vol materialen, ideeën 

en verhalen. Een inspirerende omgeving waar de bezoeker 

ongeremd kan experimenteren en waar hij telkens nieuwe 

ontdekkingen doet. Het ideale vertrekpunt voor ‘reizen met 

de geest’ naar alle uithoeken van het omniversum: van 

astrofysica tot poëzie en van Siberië tot Socrates. Een plaats 

voor onbevangen nieuwsgierigheid.

2.1

Ik vind het lekker om gewoon een beetje rond te neuzen 

tussen de boeken.

Bouchra, 21
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De bibliotheek verleidt en verlekkert. De materialen van de 

bibliotheek nodigen de bezoeker uit om kennis te vergaren 

van werelden die hij nog niet kent. Hij verbreedt zijn horizon 

en leert zich te verplaatsen in anderen. Dit leidt tot een 

beter begrip en meer flexibiliteit en creativiteit. Kennis van 

de eigen geschiedenis, gewoonten en gebruiken leidt tot 

sociale samenhang en biedt houvast.

 Ontmoetingsplaats (systematische ontsluiting 

 van ideeën en materialen)

De tweede pijler van het merkbeeld is die van ontmoetings-

plaats. De bibliotheek brengt bezoekers in ontmoeting 

met informatie en ideeën. Bibliotheken beschikken over 

de meest complete en veelzijdige collectie van Nederland 

en alle informatiebronnen zijn systematisch geordend en 

eenvoudig toegankelijk, zowel fysiek als digitaal.

Ontmoetingsplaats heeft tevens betrekking op de biblio-

theek als vrij toegankelijke publieke ruimte. Iedereen kan er 

binnenlopen en bezoekers kunnen er ongestoord werken, 

rondneuzen en discussiëren. Ook worden er bijeenkomsten 

en debatten georganiseerd. 

In verschillende bibliotheken is gebleken dat dit soort 

evenementen een belangrijke reden zijn voor bibliotheek-

bezoek.  In de digitale wereld zijn er pagina’s met verschil-

lende functies. Op de themapagina’s worden alle bronnen 

en organisaties over een bepaald onderwerp samen-

gebracht. Op de pagina’s met recensies kunnen bezoekers 

beoordelingen schrijven of bekijken. 

Ook zijn er pagina’s die zicht bieden op databases van  

andere instellingen, zoals musea, omroepen, archieven  

en universiteiten.

2.2

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.

Annie, 69
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3.  Het merkbeeld: vijf kenmerken 

 Inspirerend

 De bibliotheek inspireert. Bezoekers struinen door 

de schatkamer, ontdekken andere invalshoeken en krijgen 

nieuwe ideeën. Ze ontdekken verre werelden, snuiven 

cultuur op en worden verrast door nieuwe inzichten en 

technologieën. Ze volgen hun nieuwsgierigheid en gaan op 

ontdekkingstocht, op eigen gelegenheid of onder begelei-

ding van enthousiast personeel. 

 Betrouwbaar 

 In de bibliotheek is een overweldigend aanbod van 

informatiebronnen aanwezig. Alle informatie is goed  

geordend en er zijn verschillende zoeksystemen beschik-

baar om alles snel en gemakkelijk te vinden. 

De breedte van de collectie is bijna onvoorstelbaar: fictie  

en non-fictie, cd’s en bladmuziek, games en dvd’s, kranten 

en tijdschriften. Maar de bibliotheken ontsluiten ook infor-

matie van maatschappelijke organisaties, zoals opnames 

van popconcerten en balletvoorstellingen, geschiedenis-

verhalen uit het archief en objecten uit musea. 

 Verbindend

 De bibliotheek is een knooppunt in het netwerk van 

landelijke én lokale maatschappelijke organisaties. Ze 

verbindt mensen en organisaties via digitale netwerken, 

kennissystemen en debat. Ook biedt ze ondersteunende 

informatieservices (in samenwerking met landelijke  

partners uit het domein van onderwijs, wetenschap en  

cultuur) en beheert ze een uitgebreide collectie materialen 

van de desbetreffende organisaties.

 Toegankelijk 

 Iedereen kan de bibliotheek bezoeken, daarvoor hoef 

je geen lid te zijn. De bibliotheek biedt bezoekers de ge-

legenheid rustig te studeren, te lezen, te werken of iets uit 

te zoeken. Maar het is ook een plek om anderen te ont-

moeten. Bijvoorbeeld om samen een opdracht te maken, te 

3.1

3.2

3.3

3.4

In principe kan ik alles prima zelf vinden, maar het 

is handig als de bibliotheek je helpt als het nodig 

is. Ik verwacht dat ze me snel kan vertellen waar 

ik informatie kan vinden en dat ze me goed kan 

doorverwijzen naar links of boeken.

Joram, 22
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overleggen of te debatteren. De bibliotheek biedt de ruimte 

en alle mogelijke voorzieningen om deze activiteiten uit te 

voeren.

 Begeleidend

 De bibliotheek is een partner voor het onderwijs. 

Leerlingen en docenten zijn automatisch lid en bezoeken 

de bibliotheek regelmatig, zowel in persoon als online. 

Leerkrachten vinden er materiaal om hun lessen mee te 

verrijken en als het er niet is, wordt er actief naar gezocht. 

Leerlingen verzamelen er materiaal voor bijvoorbeeld een 

werkstuk en kunnen er advies krijgen over leesboeken en 

andere materialen. En voor volwassenen heeft de bilbio-

theek informatie over opleidingen.

3.5

Als ik iets moet voorbereiden voor

school, zoals een werkstuk of boek-bespreking, ga ik 

graag naar de bibliotheek. Dan neus ik meteen even 

lekker tussen de boeken, CD’s en DVD’s.

Maartje, 16

“
”

4.  Uitwerking merkbeeld
De bibliotheek beschreven in een persoon, met 

een kern, waarden en uitstraling wordt hieronder 

geschetst in een model. Dit model heeft aan de wieg 

gestaan van het nieuwe logo. 

 

voor inspiratie, kennis
        en leesplezier

Vrije toegang, vrije werk-
en ontmoetingsplekken

Je kan altijd om
hulp vragen Elke stad

Alle NL
boeken,
cd’s, dvd’s

Browsen en
proberen
zonder druk
en controle

Centrum van
de stad

Blijven
zolang
je wilt

De ideale proeftuin;
alles voorhanden tegen een niet

te overtreffen prijs

Ik ontwikkel me

Ik heb een bredere
belangstelling

Ik sta
open voor
verrassingen

Ik kan
genieten
van het
leven

Ik houd 
van leven,
verhalen,
muziek

Ik sta
midden in
de wereld

Geïnteresseerd,
contact zoeken

Modern, vrolijk,
levenslustig

Betrouwbaar

Rijk/delend

Uitnodigend,
overtuigend

Open,
zorgend,
warm

Vrolijk, levenslustig

Systematisch =>
consciëntieus

en een

een

Schatkamer
Ontmoetingsplaats

Bewijsvoering

     Waardep ositie
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 Logo

 In 2009 hebben we samen met een groot aantal  

bibliotheken en bibliotheekorganisaties een nieuw logo en 

een bijbehorende stijluitwerking ontwikkeld. Het nieuwe 

logo sluit aan bij het merkbeeld van de bibliotheek: modern, 

tijdloos en herkenbaar. 

De vorm van het logo (een plectrum) is warm, rond en opval-

lend. De driehoekjes daarop zijn afkomstig van het oude 

logo (de ‘lezertjes’), maar wekken ook associaties op van een 

dak (de bibliotheek is het huis van iedereen), een search-

button en een lachend gezichtje. 

De hoofdkleur van het logo is oranje. Deze kleur straalt  

vrolijkheid en levendigheid uit. Het is ook een typisch  

Nederlandse kleur; het geeft het logo een nationale uit-

straling. De steunkleur is grijs; puur en simpel. 

Het nieuwe logo is geschikt voor veel verschillende 

uitingen zoals website, drukwerk, gevelbelettering etc. en 

biedt voldoende mogelijkheden voor het ontwikkelen van 

submerken. Het straalt vrolijkheid, warmte en ontmoeting 

uit, maar bovenal is het eenvoudig herkenbaar. 

 Naam 

 We hebben bewust gekozen voor de naam ‘de  

Bibliotheek’. Deze naam is bij iedereen bekend, straalt gezag 

uit en dekt de lading goed. Het voorzetsel ‘openbare’ hebben 

we laten vallen, omdat het voor onze leden geen toege-

voegde waarde meer heeft. De nieuwe naam is éénvoudig 

toepasbaar en herkenbaar. De naam is universeel en komt in 

elke plaats of gemeente goed tot zijn recht. 

Het consequent gebruiken van één naam is belangrijk, 

omdat daarmee elke geslaagde interactie die naam 

versterkt. Dat betekent dan ook dat we de veelheid van 

namen die we vroeger kenden terugbrengen; ze horen 

nu allemaal thuis onder één ‘dak’. Bovendien levert 

het gebruik van één naam schaalvoordeel op bij het 

produceren van materialen.

 

4.2

4.1
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4.4

4.5

 Tone of voice

 De bibliotheek heeft een vriendelijke, enthousiaste en 

professionele uitstraling. Dit klinkt door in al onze uitingen. 

We schrijven toegankelijk Nederlands en spreken heldere 

taal. We draaien niet om de zaken heen en gebruiken eigen-

tijdse woorden in een positieve benadering.

 Pay-off

 De bibliotheek is van iedereen. De pay-off geeft niet  

alleen aan dat de bibliotheek van iedereen is, maar vooral 

ook: voor iedereen wat te bieden heeft. 

 Inrichtingsconcepten

 In 2009 zijn onder andere Biblionet Groningen, de 

Overijsselse Bibliotheek Dienst en ProBiblio gestart met 

twee nieuwe inrichtingsconcepten. Op basis daarvan 

kunnen bibliotheken hun fysieke ruimten opnieuw in-

richten. De inrichtingconcepten bestaan uit verschillende 

modulen, waardoor ze snel geïmplementeerd kunnen 

worden en er veel variatie mogelijk is. 

Elke bibliotheek kan op basis van de plaats van de 

vestiging en de publiekssegmenten eigen keuzes maken, 

zonder dat de bibliotheek aan herkenbaarheid inboet. 

Het is te vergelijken met de boekhandels van Selexyz: er is 

één herkenbaar merkbeeld en toch is er ook veel variatie 

tussen de winkels.

Het effect van een goede en herkenbare inrichting is groot. 

Zowel de bibliotheek in Zwolle Zuid als die van Haren bij-

voorbeeld krijgen sinds de herinrichting meer bezoekers, 

meer nieuwe leden en een hogere uitleen. Een bewezen 

succesvol en modulair opgebouwd inrichtingsconcept 

heeft grote voordelen. Het is relatief goedkoop te imple-

menteren, draagt bij aan de resultaten en versterkt op een 

herkenbare manier uiting aan het merk de Bibliotheek.
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 Landelijke formule en franchiseorganisatie

 Bibliotheken zullen in de toekomst steeds meer 

gaan samenwerken. De huidige versnippering kost te veel 

(gemeenschaps-) geld en tijd. Er wordt daarom onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden van een franchisemodel.

4.6

Ik 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!

Lisanne, 40

“
”

Op dit moment nemen tien bibliotheken deel aan een 

pilot waarin het franchisemodel wordt uitgewerkt.  

De bibliotheken werken nauw samen op het terrein van 

inrichting, personeel, regelgeving en organisatiestructuur, 

vraaggestuurd assortiment en publieksbenadering. 

De resultaten van deze pilot zullen richting geven aan de 

verdere ontwikkeling van het franchisemodel. Een (soft) fran-

chise biedt vele voordelen: het werkt kostenbesparend en het 

vergroot de herkenbaarheid van het merk. Doordat belang-

rijke onderdelen van de bedrijfsvoering worden gedeeld blijft 

er meer tijd over voor de samenwerking met onze partners. 
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5.  De digitale bibliotheek 
De digitale bibliotheek is de digitale toegangspoort 

tot de Bibliotheek.

Op de website www.bibliotheek.nl is alle informatie 

van de bibliotheken te vinden. Ook ontwikkelt de 

digitale bibliotheek diensten zoals een landelijke 

catalogus, aansluiting op databases van andere 

maatschappelijke organisaties en een centraal 

systeem voor ledenadministratie. 

De digitale bibliotheek bestaat uit twee delen. Het eerste 

deel heeft betrekking op de website (de presentatie van 

de bibliotheek in de digitale wereld), het tweede op de 

bibliotheekorganisatie (digitale toepassingen voor de bi-

bliotheekorganisatie). De verschillende onderdelen kunnen 

onafhankelijk van elkaar worden toegepast. 

 

In paragraaf 5.1 gaan we nader in op de webdiensten en in 

paragraaf 5.2 komen de organisatiediensten aan bod. 

   Webdiensten

  5.1.1 Karakterisering website

Bibliotheek.nl is een centrale en aantrekkelijke website die 

goed past bij het merk de Bibliotheek.  

De twee pijlers: schatkamer en ontmoetingsplaats komen 

er duidelijk tot uitdrukking.

De website bevat een schat aan informatie en er is voor 

ieder wat wils. De leerling vindt er informatie voor zijn 

spreekbeurt, de ZZP’er houdt met behulp van de digitale 

bibliotheek zijn vakkennis bij en de leraar vindt er materiaal 

om zijn lessen mee te verrijken. 

5.1
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De bezoeker kan de website op verschillende manier 

gebruiken. Hij kan er ronddwalen en zich laten inspire-

ren door de themapagina’s of de lijsten van bijvoorbeeld 

nieuwe boeken en boeken die net zijn teruggebracht. Hij 

kan ook gericht op zoek gaan naar een bepaald boek of hulp 

vragen aan een medewerker als hij het zelf niet kan vinden. 

Hij krijgt er adviezen passend bij zijn eigen voorkeuren en 

interesses.

  5.1.2 Inhoud website

  De website bibliotheek.nl wordt opgebouwd uit 

verschillende widgets. Een widget is een kleine applicatie 

die één bepaalde functie uitvoert. Een aantal widgets 

kunnen ook gebruikt worden in andere sites zoals 

iGoogle en Facebook. Widgets hebben als voordeel dat 

ze snel, gemakkelijk en onafhankelijk van elkaar kunnen 

worden geïmplementeerd. Zo houdt elke bibliotheek de 

mogelijkheid een eigen website samen te stellen. Ook 

hebben bibliotheken de mogelijkheid zelf widgets te 

ontwikkelen en in te voegen.  

De lijst van genoemde widgets is een selectie, voor de 

volledige lijst verwijzen wij u graag naar de publicatie:  

“Schatkamer van de toekomst. De digitale bibliotheek”

Catalogus

Een belangrijk onderdeel van de website is de NBC  

(Nationale Bibliotheek Catalogus). De catalogus bevat een 

compleet overzicht van alle in Nederland beschikbare en 

uitgegeven materialen: literatuur (fictie en non-fictie), 

(blad-) muziek, films, games, kranten en tijdschriften.  

De NBC geeft ook aan in welke bilbiotheek het materiaal 

te vinden is. In samenwerking met maatschappelijke 

partners worden daar in de toekomst alle culturele 

en wetenschappelijke bronnen aan toegevoegd.  De 

zoekfuncties binnen de catalogus worden verbeterd en 

uitgebreid, waardoor de bezoeker hem op verschillende 

manieren kan doorzoeken. Hij kan er gericht zoeken, maar 

hij kan zich ook laten inspireren en verrassen. Hij kan  

bijvoor-beeld met één zoekactie alle muziek, literatuur 

en films vinden uit een bepaald gebied. Of hij bekijkt 
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de themapagina over spiritualiteit en komt zo bij een 

interessante blog over dat onderwerp. De mogelijkheden 

van de catalogus zijn schier oneindig.

Lijsten

De website biedt ook de mogelijkheid om lijsten te 

maken of te raadplegen. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld 

bijhouden welke boeken ze hebben gelezen, welke films 

ze nog willen zien en welke games ze hebben geleend. 

Deze lijsten kunnen (anoniem) gedeeld worden met 

andere bibliotheekleden en zo ontstaat er een interactieve 

gemeenschap waarbinnen informatie kan worden 

uitgewisseld. 

Themapagina’s

De website biedt ook themapagina’s waarop alle informatie 

over een bepaald onderwerp bij elkaar staat. Zo vindt 

de bezoeker snel en eenvoudig alle informatie over het 

onderwerp van zijn keuze. Ook kunnen leden of groepen 

gebruikers (leraren, genealogen, etc.) een eigen thema- 

pagina samenstellen om zo alle voor hen relevante 

informatie overzichtelijk te bundelen.

Lokale informatie 

De bibliotheek is een knooppunt in het netwerk van lokale 

maatschappelijke organisaties. Op de website wordt de 

beschikbare informatie van deze organisaties gebundeld 

en krijgt de bezoeker snel inzicht in de lokale activiteiten en 

mogelijkheden. 
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  5.1.3 Voorbeelden van widgets

  

Mijn favorieten

Een bezoeker kan op de website bijhouden welke titels 

hem aanspreken en deze als favoriet markeren en in aparte 

lijsten bijhouden. Binnen de groep favorieten kan er met 

behulp van een sterrensysteem aan elk boek een waardering 

worden gekoppeld.

Recensies

Deze widget toont de bezoeker de nieuwste recensies. 

Recensies helpen bezoekers een keuze te maken uit de 

enorme hoeveelheid materiaal. Op de website van de 

bibliotheek staan zowel professionele recensies als recensies 

van lezers. 

Bannercarrousel

De bannercarrousel kan worden vergeleken met de wand 

met posters en het rek met flyers in de fysieke bibliotheek. 

Met behulp van de carrousel kunnen bepaalde activiteiten, 

mededelingen of instellingen extra onder de aandacht 

worden gebracht. 

Dossiers

De collectie van de bibliotheek biedt een schat aan 

informatie die naar aanleiding van een actuele gebeurtenis 

of bepaald onderwerp kan worden geraadpleegd. In een  

dossier wordt alle relevante informatie gebundeld. 

Locaties met openingstijden

Deze widget bevat een interactieve landkaart met daarop 

alle bibliotheken in de geselecteerde regio. Van elk 

filiaal worden de adresgegevens en de openingstijden 

weergegeven. Voor de openingstijden wordt een koppeling 

met de werkelijke tijd gemaakt. 

Persoonlijk advies

De bezoeker van de site krijgt op basis van zijn persoonlijke 

leenhistorie suggesties voor boeken die goed bij hem  

passen. Dit systeem is gebaseerd op de waardering van 

andere bezoekers. 
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 Organisatiediensten 

  De organisatiediensten van de digitale bibliotheek 

bestaan uit drie onderdelen: een managementinformatie-

systeem met gereedschappen voor marketingacties, een 

klantbeheersysteem (CRM, Customer Relations Manage-

ment) en een ledenadministratiesysteem. 

Deze diensten zijn erop gericht dat de uitwisseling van 

gegevens tussen bibliotheken eenvoudiger wordt en sneller 

gaat. Zo werken we stap voor stap toe naar een centraal  

collectiebeheerssysteem en een centrale ledenadministratie. 

Om de mogelijkheden van de geboden organisatiediensten 

optimaal te benutten moet er eerst nogal wat voorwerk 

verricht worden. De implementatie van deze diensten start 

daarom medio 2011 en zal gefaseerd worden doorgevoerd. 
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Achtergrond 

In het tweede deel komt de achtergrond van de 

positionering aan bod.  “Welke keuzes hebben we 

gemaakt en waarom?”  Dit deel gaat nader in op de taken 

en doelgroepen van bibliotheken, maatschappelijke 

ontwikkelingen en de kansen en bedreigingen die dit met 

zich meebrengt. 

Deze analyses liggen aan de basis voor de in het eerste deel 

beschreven positionering van de bibliotheek.

II
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6.   De bibliotheek

6.1  De grootste publieke non-profit ledenorganisatie

  De bibliotheek is de grootste publieke non-profit 

ledenorganisatie van Nederland. Gezamenlijk hebben de 

bibliotheken meer dan 4 miljoen leden, waarvan de helft 

volwassenen en de andere helft jeugd. Daarnaast zijn er 2 

miljoen grijsleners, dit zijn mensen die materialen lenen 

op de pas van een ander, bijvoorbeeld hun partner. Tot slot 

is er nog een grote groep Nederlanders die de bibliotheek 

wel bezoeken, maar geen lid zijn. Zij komen bijvoorbeeld 

om de krant te lezen. In totaal bezoekt één op de drie 

Nederlanders regelmatig een bibliotheek.

Er zijn 171 onafhankelijke basisbibliotheken met ongeveer 

1000 vestigingen. In vrijwel elke gemeente is minimaal 

één bibliotheekvestiging aanwezig. De collectie van de 

bibliotheken omvat meer dan 30 miljoen materialen. Het 

gaat om boeken (fictie en non-fictie), maar ook om cd’s, 

dvd’s, games, tijdschriften en bladmuziek. Nagenoeg alle 

in Nederland uitgegeven cultuur- en kennisdragers zijn in 

of via de bibliotheek beschikbaar. Daarnaast ontsluiten  

bibliotheken informatie van culturele en wetenschap-

pelijke organisaties en vormt ze een toegangsportaal tot 

andere bronnen zoals documentaires, tv-programma’s, 

archiefstukken en kunstwerken.

 Het DNA van bibliotheken

 De openbare bibliotheek is van oorsprong een Anglo-

Amerikaans fenomeen, maar inmiddels zijn er overal ter 

wereld bibliotheken. En hoewel de uitvoering onderling 

sterk verschilt, is het doel overal gelijk. Bibliotheken ont-

lenen hun bestaansrecht aan het bieden van vrije toegang 

tot informatie en het stimuleren van de ontwikkeling van 

burgers. Ook leveren zij een belangrijke bijdrage aan de 

sociale cohesie in de maatschappij.

In het UNESCO-manifest4  staat: “De openbare bibliotheek, 

de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept essentiële 

voorwaarden voor levenslang leren, onafhankelijke 

besluitvorming en de culturele ontwikkeling van individuen 

en maatschappelijke groeperingen.” De bibliotheek is 

daarmee de partner in levenslang leren en culturele 

ontwikkeling is een basisrecht van burgers en organisaties. 

Daarnaast zijn in de jaren negentig vijf basisfuncties 

gedefinieerd voor de bibliotheek. Deze zijn lezen en 

leesbevordering, leren, informatievoorziening, toegang 

6.1

6.2

4 De volledige tekst van het UNESCO-manifest is te vinden op: 
 http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/dutch.htm
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tot kennis over cultuur en het bieden van een publieke 

plaats voor debat en ontmoeting. Deze doelstellingen 

zijn stevig verankerd in het DNA van de bibliotheken. 

Dit uit zich in omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige 

collecties, vrije toegankelijkheid, samenwerking met het 

onderwijs en stimulering van de leesvaardigheid. De 

sociale en economische betekenis van de ontwikkeling van 

burgers is nog altijd een van de belangrijkste redenen voor 

overheden om bibliotheken te ondersteunen.

 De organisatie van bibliotheken in Nederland

 Bijna alle bibliotheekorganisaties zijn een zelfstan-

dige organisatie - met een eigen directie, bestuur en 

financiering. De financiering is voornamelijk afkomstig 

van gemeentelijke overheden. Op grote afstand daarvan 

volgen inkomsten uit lidmaatschapsgelden en lokale 

sponsorgelden. 

Binnen de bibliotheekbranche zijn er drie koepelorgani-

saties: de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), 

het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) en de 

stichting Bibliotheek.nl (BNL)5.  Elk van deze organisaties 

heeft zijn eigen functie en werkterrein.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) is de 

branchevereniging die de belangen van de bibliotheken 

bundelt en behartigt, bijvoorbeeld bij de rijksoverheid en 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hier is bijvoor-

beeld ook het eigenaarschap van het collectieve beeld-

merk ondergebracht. 

Het Sectorinstituut Openbare bibliotheken (SIOB) is onder 

meer verantwoordelijk voor onderzoek en kennisdeling, 

opleidingen en certificering. Ook  coördineert het namens 

het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de 

vernieuwing en versterking van de bibliotheekbranche. 

De stichting Bibliotheek.nl (BNL) ten slotte draagt bij aan 

de uitbreiding en het beheer van de landelijke digitale 

bibliotheek. Het is een dochterorganisatie van de VOB.

Naast deze drie landelijke koepelorganisaties zijn er on-

afhankelijke provinciale service organisaties (PSO’s) actief. 

Zij ondersteunen de bibliotheken op allerlei manieren.

6.3

5 Deze drie organisaties - VOB, SIOB en BNL – zijn het resultaat van  
 een politiek gewenste opsplitsing van de oude koepelorganisatie  
 (de ‘vroegere’ VOB)  per 1-1-2010.
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7. De omgeving

7.1  Maatschappelijke ontwikkelingen 

 De maatschappij verandert voortdurend en de 

afgelopen tien jaar is een aantal ontwikkelingen pijlsnel 

gegaan. De digitalisering heeft een hoge vlucht genomen, 

het besteedbaar inkomen van de gemiddelde Nederlander 

is sterk gestegen en het aanbod van vrijetijdsactiviteiten is 

sterk toegenomen.

Deze ontwikkelingen laten de bibliotheken niet ongemoeid. 

Door de komst van internet zijn burgers gewend geraakt 

aan het idee dat alle informatie 24 uur per dag direct 

beschikbaar is. Ook worden boeken steeds vaker digitaal 

verspreid (e-books en e-readers). Daarnaast worden er 

steeds meer boeken aangeschaft in plaats van geleend. Dit 

is mogelijk geworden doordat het besteedbaar inkomen is 

gestegen en de prijs van boeken is gedaald. Tot slot heeft de 

concurrentie op de vrijetijdsmarkt en de flexibilisering van 

werk ervoor gezorgd dat mensen steeds minder tijd hebben 

om te lezen. 

Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het aantal 

volwassen bibliotheekleden de afgelopen jaren tien procent 

7.1

is gedaald en dat het aantal uitleningen met ruim een 

kwart is afgenomen. Onder de jeugd is de daling echter 

minder sterk en sinds 2009 zit het aantal leden, zowel 

jeugd als volwassenen, weer iets in de lift. Dat wordt waar-

schijnlijk deels veroorzaakt door de vernieuwingen.

7.2 Kansen en bedreigingen 

 De hierboven beschreven maatschappelijke 

ontwikkelingen missen hun uitwerking op de bibliotheken 

niet. Toch zijn er ook veel nieuwe mogelijkheden. Hieronder 

gaan we nader in op de kansen en bedreigingen van de 

veranderende omgeving. 

Digitalisering

De digitalisering beïnvloedt zowel de behoeften van 

be-zoekers als de producten van de bibliotheek en de 

distributie daarvan. Door de komst van het internet is de 

bezoeker gewend dat alle informatie altijd beschikbaar is. 

Als hij een vraag heeft, tikt hij die in op Google of Wikipedia 

en vindt er direct een antwoord. 

Tegelijkertijd levert zo’n zoekactie soms tegenstrijdige 

informatie op of is het onduidelijk welke bronnen 

betrouwbaar zijn.

7.2
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In tegenstelling tot het internet, biedt de bibliotheek 

alle informatie geordend aan en is zij in staat zinvolle, 

onafhankelijke selecties te maken. Een betere ontsluiting 

van de collecties via internet en de komst van de digitale 

bibliotheek biedt daarom veel kansen. Want deze zijn niet  

gebonden aan openingstijden, bieden altijd volledige 

informatie en fungeren als een betrouwbaar toegangs-

portaal tot andere informatiebronnen. 

De digitalisering verandert ook de vorm van het product van 

de bibliotheek. Muziek is daar een goed voorbeeld van: het 

downloaden van muziek is tegenwoordig gangbaarder dan het 

lenen of kopen van een cd. Of dit voor boeken ook zo zal gaan, 

is op dit moment moeilijk te voorspellen. Desalniettemin is 

duidelijk dat e-books en e-readers sterk in opkomst zijn.

Gestegen inkomens 

De verkoop van boeken is de laatste jaren sterk gestegen  

en het aantal verkooppunten neemt nog steeds toe.  

Boeken, cd’s en dvd’s zijn te koop via internet (bol.com), 

in de traditionele boekhandels (Selexyz, particuliere 

boekhandelaren), bij warenhuizen (V&D, Bijenkorf) en 

bij ketens als AKO, Bruna, Van Leest, Music Store, Free 

Recordshop en ECI. Daarnaast is er nog de leaderverkoop 

bij bijvoorbeeld de supermarkt of de drogisterij. Door 

de toegenomen welvaart is winkelen een activiteit op 

zichzelf geworden.  

De grote boekhandelketens spelen daar op in. Ze zijn gezellig 

en bieden voor ieder wat wils. Er is veel te ontdekken en er 

worden verrassende combinaties gepresenteerd. Bovendien 

bieden ze voorzieningen als een café en toiletten, waardoor 

bezoekers langer in de winkel blijven. Het grootste deel van 

de bezoekers in boekhandels komt met meer en andere 

boeken thuis dan gepland. 

De inrichting van boekhandels biedt duidelijke 

aanknopingspunten voor de nieuwe inrichtingsconcepten 

van bibliotheken. 

Hoewel het kopen van boeken erg aantrekkelijk wordt 

gemaakt, biedt ook het lenen veel voordelen. Het aanbod 

in de bibliotheek is groter dan in de boekhandel en de 

bibliotheek biedt bezoekers de kans om nieuwe dingen 

uit te proberen, bijvoorbeeld een film van een onbekende 

regisseur of onbekendere romans van een populaire 

schrijver. Bovendien wil niet iedereen alle boeken in zijn 

bezit hebben. Lenen is bovendien goedkoper en de keuze uit 

(oudere) materialen is veel groter.
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Een nadeel van de bibliotheek is de beperkte beschikbaar-

heid van actuele titels. Daarmee verliezen we een deel van 

het geïnteresseerde publiek.

Beperkte vrije tijd 

De concurrentie op de vrije tijdsmarkt is sterk gestegen en 

dit beïnvloedt het leesgedrag van iedere Nederlander. Om 

het tij te keren ontwikkelt het CPNB gemeenschappelijke 

leescampagnes en proberen we het imago van lezen (bij-

voorbeeld op wachtmomenten) te verbeteren. 

Door de beperkte beschikbaarheid van vrije tijd worden 

de eisen die mensen stellen aan hun vrije tijdsbesteding 

steeds hoger. Presentatie wordt steeds belangrijker. Boeken 

worden mooier vormgegeven, maar dat zie je nog niet te-

rug in de bibliotheek. Daar zijn de materialen functioneel in 

plaats van verleidelijk. Het aantrekkelijker presenteren van 

de materialen biedt de bibliotheek nieuwe kansen. 

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!

Joke, 50

“
”

Tot slot biedt de bibliotheek een zeker tegenwicht aan 

de hectiek van de maatschappij. In de bibliotheek kan de 

bezoeker zichzelf terugtrekken of afspreken met vrienden. 

De bibliotheek biedt hem een multifunctionele ruimte met 

uitstekende voorzieningen zoals gratis draadloos internet, 

een café en toiletten.
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8. Doelgroepen
De hierboven beschreven maatschappelijke ontwik-

kelingen beïnvloeden de positie van de bibliotheek. 

Maar welke invloed hebben ze op de bezoekers van 

de bibliotheek? Wat zijn hun wensen en behoeften? 

Wat verwachten zij van de bibliotheek?

Om antwoord te krijgen op die vragen beschrijven 

we eerst in het algemeen vier soorten verwachtingen. 

Daarna gaan we nader in op de verwachtingen van 

de huidige bibliotheekleden. Tot slot bespreken we 

een aantal potentiële doelgroepen en hun wensen en 

behoeften.

8.1  Verwachtingen

 De verwachtingen van een bibliotheekbezoeker  

kunnen worden ingedeeld in vier dimensies7.  Bij elke 

verwachting hoort een andere rol voor de bibliotheek. Hier-

onder worden de vier typen verwachtingen kort beschreven. 

Bron van exploratie

Er is een open houding naar de bibliotheek. Het is een 

plaats waar de bezoeker geprikkeld en verrast wil worden,

8.1

7 DDB onderzoek ( januari 2010),  
 Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie’

waar zijn nieuwsgierigheid wordt gevoed en die hem  

aanzet om nog meer te weten te komen. De bibliotheek 

heeft een actieve, inspirerende rol.

Bron van doelgericht zoeken

De bezoeker weet wat hij zoekt en verwacht van de 

bibliotheek dat deze zoektocht eenvoudig en succesvol 

verloopt. De bibliotheek zorgt dat het aanbod snel 

doorzoekbaar en gemakkelijk toegankelijk is en heeft een 

uitvoerende rol.

Bron van kennis

De bezoeker wil graag nieuwe kennis op doen en in de  

bibliotheek is deze informatie systematisch geordend en 

vrij toegankelijk beschikbaar. Hij gaat zelf op onderzoek uit 

en de bibliotheek heeft een organiserende rol.

Bron van beleving

De bibliotheek is een plek waar de bezoeker nieuwe 

ervaringen kan opdoen. Hij ontmoet er andere mensen 

of geniet van de rust en de stilte. De bibliotheek heeft een 

faciliterende rol.
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  Huidige leden en hun motieven

 De bibliotheek heeft 4 miljoen leden, waarvan de helft 

bestaat uit jeugd (0-12 jaar) en jongeren (12-18 jaar). Van de 

volwassenen leden is het merendeel vrouw (80%). Behalve 

bibliotheekleden is er een grote groep ‘grijsleners’. Zij zijn 

zelf geen lid, maar lenen op de pas van een ander, bijvoor-

beeld een familielid. Tot slot is er een groep bezoekers die 

8.2

Bron van doelgericht zoeken

Bron van exploratie
We

Me

I

de Bibliotheek
Bron van

verrijking en
ervaring

Them

Br
on

 v
an

 k
en

ni
s Bron van belang

Uitnodiging
tot ontdekken

Leveren van
Meerwaarde

Invullen van
onbevangen

nieuwsgierigheid

Een nuttige functionele
noodzakelijkheid

Een mogelijkheid
tot ontspanning

de bibliotheek wel regelmatig bezoekt, bijvoorbeeld om de 

krant te lezen, maar geen lid is.

  8.2.1 Volwassenen

 De volwassen bibliotheekleden zijn op twee manie-

ren in te delen. De ene indeling is op basis van levensstijl, 

de andere op basis van verwachtingen. We lichten beide 

indelingen hieronder toe.

Segmentatie naar levensstijl

De eerste indeling is afkomstig uit het klantsegmentatie-

model volwassen leden van Elsbeth Meijer (2008), later 

gepresenteerd in het rapport ‘De klant is koningin’. Voor 

deze indeling maakt zij gebruik van de bestaande Mosaic 

huishoudens klantsegmentatie8 . 

Daarbij worden Nederlandse huishoudens op basis van 

demografie, cultuur en gedrag verdeeld in groepen en 

subgroepen. De verschillende huishoudtypen worden 

hieronder beschreven en gekarakteriseerd. Ook vermelden 

we welk percentage van de Nederlandse bevolking tot een 

bepaalde groep behoort.

8 Elsbeth Meijer (2008). De klant is koningin.
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Jonge stedelingen

Studenten en Starters

Stedelingen

A

A1

A2

•	 ‘De	wereld	aan	je	voeten’.

•	 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.

•	 ‘Assertief,	maar	lief’.

•	 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.

12%

4%

8%

Segmentatie naar levensstijl Karakteristiek volwassen bibliotheekleden % NL *

* Percentages gemeten in 2004
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•	 ‘Onder	de	mensen’.

•	 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.

•	 ‘De	kracht	van	je	leven’.

•	 Het	merendeel	is	ouder	dan	50	jaar.

•	 Met	27%	relatief	veel	mannen.

•	 51%	woont	samen	met	partner,	

 33% gezinnen.

•	 Hogere	sociale	klasse,	goed	inkomen.

•	 Deels	hoog	opgeleid	en	deels	minder	 

 hoog opgeleid.

•	 Altijd	ondernemend.

•	 Koopt	regelmatig	boeken.

•	 ‘Vrijheid	blijheid’.

•	 Het	merendeel	is	30-60	jaar.

•	 79%	vrouw.

Gepensioneerde Gezelligheidszoekers

Cultuurgenieters

Dynamische Gezinnen

B

C

D

* Percentages gemeten in 2004

5%

25%

14%
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•	 30%	samenwonend	en	52%	gezinnen.

•	 Hogere	sociale	klasse,	modaal	tot	

 bovenmodaal inkomen.

•	 Actief	bestaan,	combinatie	gezin	en	werk.

•	 Veelal	werkzaam	in	zorg	of	dienstverlening.

•	 ‘Gewoon	gezellig’

•	 Het	merendeel	is	40-60	jaar.

•	 79%	vrouw.

•	 38%	samenwonend,	45%	gezinnen.

•	 Inkomen	modaal	tot	bovenmodaal.

•	 ‘Liever	authentiek’.

•	 Het	merendeel	is	40-60	jaar.

•	 78%	vrouw.

•	 46%	samenwonend,	41%	gezinnen.

•	 Hogere	sociale	klasse,	goed	inkomen.

•	 Thuis	internet.

31%

11%

2%

Traditionele Gezinnen

Welvarende Genieters

Overige

E

F

* Percentages gemeten in 2004
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Uit de tabel blijkt dat onze huidige leden voor het grootste 

gedeelte afkomstig zijn uit traditionele gezinnen. Het 

gemiddelde lid uit een traditioneel gezin is vrouw, leest 

ter ontspanning en bezoekt de bibliotheek regelmatig met 

haar kinderen. 

Het onderzoek “De klant is koningin” bevat waardevolle 

informatie over onze volwassen leden en hun achtergrond. 

De segmentatie naar verwachting geeft echter meer 

inzicht in de behoeften en motieven van (potentiële) 

bibliotheekleden. Deze motieven sluiten goed aan bij de 

gewenste nieuwe merkbeleving van het merk  

‘de Bibliotheek’.

Segmentatie naar verwachtingen

Deze indeling is gebaseerd op de vier soorten 

verwachtingen uit het onderzoek van DDB en leidt tot vijf 

typen bezoekers. Hieronder worden ze elk kort beschreven.
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Segmentatie naar verwachtingen Karakteristiek volwassen bibliotheekleden

•	 Zijn	zeer	leergierig	en	zien	de	bibliotheek	als	een	onuit-

 puttelijke bron tot ontdekken van alle mogelijke aspecten 

 van de mens en zijn cultuur.

•	 Het	inspireert	hun	interesse.	

•	 Houden	van	de	sfeer	van	gemoedelijke	wijsheid	die	in	de	

 bibliotheek hangt.

•	 Zijn	onbevangen	nieuwsgierig	en	zien	de	bibliotheek	als	

 een ruim en boeiend aanbod waaraan ze hun nieuws-

 gierigheid kunnen laven en hun verbeelding kunnen voeden.

•	 Hebben	geen	afgebakende	interesses	maar	zijn	gewoon	

 breed geïnteresseerd in het leven van de mensen en de 

 dingen rondom hen.

•	 Houden	van	de	sfeer	van	wijze	maar	gemoedelijke	

 concentratie.

•	 Zijn	doelgericht	geïnteresseerd	en	zien	de	bibliotheek	als	

 een rijke en nuttige bron van informatie waarin ze meer

 waarde kunnen vinden in de interessegebieden die  

 ze hebben.

•	 Zien	het	ook	als	een	verstandige	manier:	

 niet nodig om zomaar dingen te kopen.

Uitnodiging tot ontdekken 

Invulling van onbevangen 

nieuwsgierigheid

Bron tot het leveren van meerwaarde

1

2

3
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•	 Houden	ervan	dat	men	in	de	bibliotheek	geconcentreerd	zijn	

 eigen ding kan doen zonder onnodige afleiding.

•	 Zijn	op	zoek	naar	een	andere	ervaring	en	zien	in	de	 

 bibliotheek (als extensie van boeken) een bron van fantasie 

 en wegdromen.

•	 Houden	zowel	van	de	serene	stilte	als	diepe	concentratie	 

 in de bibliotheek: brengt ook een gevoel van rust en relaxatie 

 over hen.

•	 Lezen	is	niet	alleen	“Gewoon	relaxeren	en	de	zinnen

 verzetten” maar ook een “Volledige mindswitch” waarbij 

 men als het ware in een ander leven / personage stapt.

•	 Bezoeken	een	bibliotheek	uit	noodzakelijkheid,	vaak	door	de	

 school en studie gestuurd.

•	 Sommigen	onder	hen	gebruik(t)en	de	leeszaal	van	de	 

 bibliotheek als leerruimte om zich aldus meer te disci- 

 plineren in hun leerinspanningen en constructief om te 

 gaan met hun onlust tot studeren.

•	 Ervaren	weinig	intrinsieke	betrokkenheid	met	de	bibliotheek	

 als dusdanig.

 

Bron tot mogelijke ontsnapping uit 

de realiteit

Nuttige functionele noodzakelijkheid

4

5
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Deze segmentatie geeft dus goed inzicht in de wensen en 

behoeften van bibliotheekbezoekers. De nadruk ligt op het 

bevredigen van de nieuwsgierigheid, het stimuleren van de 

verbeelding en het faciliteren van nieuwe ontdekkingen.  

In de positionering heeft dit geresulteerd in de bibliotheek 

als schatkamer.

 8.2.2 Kinderen en jongeren

 Naast volwassenen vormen kinderen (0-12 jaar) 

en jongeren (12-18 jaar) een belangrijke groep voor de 

bibliotheken. Vrijwel alle scholieren zijn lid of hebben een 

familielid dat lid is (90%). Iets meer dan tachtig procent van 

de scholieren bezoekt de bibliotheek. In totaal kwam meer 

dan de helft van de laatst gelezen boeken uit de bibliotheek. 

Binnen de groep jeugd en jongeren lezen meisjes meer dan 

jongens en lezen kinderen meer dan jongeren. 

In opdracht van de VOB heeft marktonderzoekbureau  

The Choice onderzoek gedaan naar het type jeugd dat lid is 

van de bibliotheek.  Dit heeft geresulteerd in een segmen-

tatiemodel dat speciaal gericht is op de jeugd. Hieronder 

worden de vijf groepen jeugdige bezoekers kort getypeerd.
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Segmentatie naar type jeugd Leeftijd

Bedachtzamen

Materialisten

Avonturiers

9-11 jaar

14 – 16 jaar, 

overwegend 

jongens

16-17 jaar, 

overwegend 

meisjes

1

2

3

•	 Eerst	goed	nadenken	dan	doen.

•	 Wijs,	behulpzaam,	pienter	en	maatschappelijk

 bewust.

•	 “Naar	de	bieb	gaan	is	leuk!”

•	 Piano	spelen,	elke	dag	even	lezen,	mensen	om	mij	

 heen helpen.

•	 Ouders:	Bewuste	starters	en	Eigenzinnigen.

•	 (Inter-)	actief,	prominent	en	populair.	

•	 “Ik	wil	graag	het	allernieuwste	en	de	beste	zijn!”

•	 Actief	bezig	zijn:	sporten,	chatten	en	internetten.

•	 Merkkleding	dragen	en	later	rijk	worden.

•	 Lezen	niet	tot	nauwelijks	boeken.	

•	 Geluk	zoeken,	nieuwsgierig	en	avontuurlijk.

•	 “Veel	uitgaan	houdt	mijn	leven	spannend!”

•	 Stevig	bijverdienen	om	leuke	dingen	te	 

 kunnen doen.

•	 Lezen	niet	regelmatig	boeken.

•	 Ouders:	

 Landelijk Gezinsleven en Chique Provincialen.

Karakteristiek kinderen en jongeren % NL

12%

34%

10%
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Leeftijd % NL

Sociaal betrokkenen

Individualisten

8-13 jaar, 

overwegend 

meisjes

10-13 jaar

4

5

•	 Sociaal,	gezellig	en	geborgenheid.

•	 Graag	bij	de	groep	horen.

•	 “Voor	boeken	hoef	ik	niet	per	se	naar	de	bieb,	

	 die	heb	ik	thuis	namelijk	ook!”

•	 Betrokken	met	de	omgeving.

•	 Ouders:	Ruime	denkers	en	Dynamische	families.

•	 Solist,	ingetogen	en	bewust.

•	 Fan	van	Donald	Duck	en	Harry	Potter.

•	 “Lezen	vind	ik	lastig.”

•	 Liever	alleen	dan	in	groepsverband	activiteiten	

 ondernemen.

•	 Ouders:	Dynamische	families.

31%

13 %
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Uit het onderzoek van The Choice blijkt ook dat leeftijd 

bij kinderen en jongeren een belangrijke rol speelt. Jonge 

kinderen bezoeken de bibliotheek met hun ouders, later 

komen ze zelfstandig of in klassenverband. De jongeren  

willen serieus genomen worden en als volwassenen behan-

deld worden. Over het algemeen zijn kinderen en jongeren 

positief over de bibliotheek, maar dit positieve oordeel 

neemt af naarmate ze ouder worden. Ze associëren de 

bibliotheek voornamelijk met boeken. Andere materialen 

zoals games en dvd’s zijn minder bekend.

 Potentiële leden en hun behoeften

 In het voorgaande hebben we onze huidige leden be-

schreven, maar daarnaast zijn er nog verschillende groepen 

die we nu niet bereiken, maar aan wie de bibliotheek wel 

veel te bieden heeft.

‘Grijze’ leden

‘Grijze’ leden zijn mensen die boeken lenen op de pas van 

een ander. Zij bezoeken de bibliotheek regelmatig (28% van 

hen komt minimaal een keer per maand), maar vinden een 

persoonlijk lidmaatschap niet interessant. Het gaat onder 

meer om jonge hoogopgeleide mannen, die nog studeren 

of een beroep uitoefenen. 

De groep ‘grijze’ leden bevat veel potentie, maar op dit 

moment voegt een lidmaatschap voor hen niet veel toe. 

De herpositionering van de bibliotheek als een schatkamer 

vol materialen en ontdekkingen moet hier verandering in 

brengen. De bibliotheek wordt een plek waar de bezoeker 

eindeloos kan ronddwalen en waar veel waardevolle in- 

formatie te vinden is. Dit geldt zowel voor het fysieke 

gebouw van de bibliotheek als voor de digitale bibliotheek. 

Wanneer de collectie en inrichting beter aansluiten bij de 

behoeften van de ‘grijze’ leden en de voordelen van een 

eigen pas duidelijk zijn, zullen zij zelf ook lid worden.  

Hoopopgeleide beslissers 

De groep hoogopgeleide beslissers bestaat uit hoogop-

geleide mannen en vrouwen met een veeleisende baan en 

carrière, een goed inkomen en weinig tijd. Deze groep heeft 

een grote interesse in kunst en cultuur, persoonlijke ontwik-

8.3

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. Herman leent vooral boeken 

over geschiedenis en informatieve boeken. We lenen 

samen op één pas.

Cora, 78

“
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keling, filosofie en duurzaamheid. Een groot deel van de 

opiniemakers en beslissers valt in deze groep.  

 

Ze beoordelen de bibliotheek als een nuttige instelling, maar 

maken er zelf weinig of geen gebruik van. Geld of interesse 

zijn het probleem niet, maar ze hebben onvoldoende tijd 

om de bibliotheek te bezoeken en ze verwachten er alleen 

oudere boeken aan te treffen. Ze schaffen nieuwe boeken 

zelf aan.

Om een groep als deze sterker aan de bibliotheek te binden, 

dient de bibliotheek de collectie te moderniseren en beter 

aan te laten sluiten op het professionele leven. Daarnaast 

dient de bibliotheek de service te verhogen en de openings-

tijden te verruimen. De bibliotheek wordt een prettige 

ruimte met een goede sfeer. De materialen zijn eenvoudig 

en snel te vinden of aan te vragen en de collectie bevat veel 

recente titels, literatuur, cultuur en vakliteratuur.

ZZP’ers

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers, ook wel free-

lancers genoemd) maken een steeds groter deel uit van de 

Nederlandse beroepsbevolking. Meer dan de helft van de 

Nederlandse bedrijven bestaat uit eenmansbedrijven. Voor 

deze groep zijn vakliteratuur en databanken onmisbaar, 

maar zij vinden in de bibliotheken nog onvoldoende van 

hun gading. 

Deze groep heeft behoefte aan een ruime collectie van vak-

literatuur en –tijdschriften, maar ook aan een betrouwbare 

toegangspoort tot andere bronnen en een goede (online) 

ontsluiting daarvan. Daarnaast hebben ZZP’ers behoefte 

aan ruimten om te brainstormen, te vergaderen en rustig 

te werken.
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Ik ga voor mijn werk als freelance tekstschrijver 

regelmatig naar de bibliotheek voor het raadplegen 

van bronnen of om inspiratie op te doen.

Jeroen, 42

“
”
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 Speciale doelgroep: het onderwijs 

 De bibliotheken en het onderwijs zijn natuurlijke 

partners. In een kennismaatschappij waar opleidingsniveau 

en permanente educatie centraal staan, is er een instelling 

nodig die alle kennis en informatie beschikbaar stelt. De 

bibliotheek kan deze rol nog verder uitbreiden en beter 

inspelen op de behoeften van het onderwijs.

Iedere bibliotheek heeft een gedegen jeugd- en jongeren-

beleid nodig en onderhoudt een permanente relatie met 

basis- en middelbare scholen. Daarbij wordt iedere leerling 

automatisch lid van de bibliotheek en krijgen zij via de 

scholen een eigen bibliotheekpas. Daarnaast levert de 

bibliotheek aanvullende diensten aan de scholen.

Ook heeft de bibliotheek een taak met betrekking tot het 

vergroten van de leesvaardigheid. Tien procent van de  

Nederlandse bevolking (zes procent van de beroeps-

bevolking) heeft grote moeite met lezen en schrijven. Dat is 

een grote handicap, voor de betrokkenen zelf, maar ook voor  

bedrijven. Leesvaardigheid is essentieel om in de maat-

schappij volwaardig mee te kunnen doen en van groot 

economisch belang.

Opleidingsinstituten, educatieve uitgeverijen en  

lokale organisaties

Persoonlijke ontwikkeling en een leven lang leren worden 

steeds belangrijker. Of het nu gaat om een nieuwe hobby, 

een extra opleiding of algemene ontwikkeling, de  

bibliotheek heeft alles in huis om er een belangrijke bij-

drage aan leveren. Zij beschikt immers over een schat aan 

materialen en kan een herkenbare toegang bieden tot 

(lokale) organisaties.

Om deze taak goed te vervullen is een goede samenwerking 

met opleidingsinstituten, educatieve uitgeverijen en lokale 

organisaties belangrijk. Zo wordt de bibliotheek een plek 

waar ze zich kunnen informeren en oriënteren over aller-

hande cursussen, bijeenkomsten en verenigingen.
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