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Aanleiding, doelgroep en methode 

Aanleiding  

E-boeken zijn in Nederland inmiddels een gevestigd begrip. Nederlandse bibliotheken 
willen graag mee met deze ontwikkeling, mits daar behoefte aan is.  

 

Ipsos heeft, in opdracht van EU-advice, onderzoek gedaan naar de behoefte van 
Nederlanders over het uitlenen van, de nieuwste, e-boeken in bibliotheken.  

 

 

Doelgroep en methode 

 Om een goed beeld te krijgen van de behoefte onder Nederlanders is een 
representatieve steekproef van hen ondervraagd. De omvang van de steekproef 
bedroeg 1.052 Nederlanders.  

 Om betrouwbare uitspraken te doen zijn de resultaten gewogen naar de vijf 
belangrijkste socio-demografische kenmerken van Nederlanders: geslacht, leeftijd, 
opleiding, regio en werkzaamheid.  

 De vragen hebben meegelopen in de Ipsos Actualiteitenscanner. Dit is een 
meetinstrument waarin iedere twee weken een representatieve groep Nederlanders 
wordt ondervraagd over actuele onderwerpen.  

 Het veldwerk van deze editie vond plaats tussen 1 en 3 maart 2016.  

 



Conclusie en belangrijkste resultaten 
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Conclusie 

Veel Nederlanders zien graag dat bibliotheken 
e-boeken kunnen uitlenen. Uit het onderzoek 
blijkt dat de helft hier waarde aan hecht. Iets 
minder Nederlanders, 4 op de 10, vinden dat 
bibliotheken ook de nieuwste e-boeken 
moeten aanbieden.  

Om mee te gaan met de digitale 
ontwikkelingen vindt de helft dat bibliotheken 
alle beschikbare e-boeken moeten kunnen 
aanbieden aan hun leden. Uitgevers zullen in 
dat geval toestemming moeten geven om dat 
te doen.  

Tot slot zal het e-boek het oude vertrouwde 
papieren boek in de toekomst niet geheel 
vervangen, verwacht driekwart van de 
Nederlanders.  
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 Vrouwen, ouderen (55+) en hoog opgeleiden vinden het vaker belangrijk dat er e-boeken te leen zijn in de 
Nederlandse bibliotheken dan mannen, jongere en lager opgeleide Nederlanders. Van de eerste groepen 
vindt iets meer dan de helft het belangrijk dat dat mogelijk is.  

 Vrouwen en hoog opgeleiden vinden het tevens vaker dan mannen en lager opgeleiden vaker belangrijk dat 
dat dan ook de nieuwste e-boeken zijn. 44% van de vrouwen hecht hier waarde aan; onder hoog opgeleiden 
is dit 47%.  

 

Bijna de helft van de Nederlanders vindt het belangrijk dat 
bibliotheken e-boeken kunnen uitlenen; 4 op de 10 vinden het 
belangrijk dat daar de nieuwste e-boeken te leen zijn  
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Hoe belangrijk vindt u het dat de nieuwste boeken 
als e-boek te leen zijn via de openbare bibliotheek? 

Hoe belangrijk vindt u het dat 
bibliotheken e-boeken kunnen uitlenen? 

Basis: Nederlanders 18 jaar en ouder (1.052) 
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Ook hier vinden we meer voorstanders onder vrouwen, oudere en hoger opgeleide Nederlanders dan onder 
mannen, jongere en lager opgeleide Nederlanders. 55% van de vrouwen, 53% van de oudere Nederlanders 
en 60% van de hoog opgeleiden is het eens met bovenstaande stelling 

 

De helft van de Nederlanders vindt dat bibliotheken alle e-
boeken beschikbaar moet stellen aan haar leden 
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Uitleg voor vraagstelling: bibliotheken kunnen alle papieren boeken kopen voor uitlening aan bibliotheekgebruikers. 
Ook de nieuwste boeken. Voor het uitlenen van e-boeken door bibliotheken moeten uitgevers toestemming geven. 

Daardoor kunnen bibliotheken nu maar een kwart van de beschikbare e-boeken aanbieden.  

In hoeverre bent u het eens of oneens 
met de volgende stelling?  

 
Om mee te kunnen gaan met de digitale 
ontwikkelingen is het belangrijk dat de 

openbare bibliotheek alle e-boeken 
beschikbaar kan stellen aan haar leden. 

Basis: Nederlanders 18 jaar en ouder (1.052) 
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Vrouwen en jongeren (<34 jaar) denken iets vaker dan mannen en oudere Nederlanders dat het e-boek het 
papieren boek zal vervangen. Dit is weliswaar nog steeds een kleine minderheid: 19% van de vrouwen en 
jongere Nederlanders geven dit aan.  

Driekwart van de Nederlanders denkt dat e-boeken de 
papieren boeken niet volledig zullen vervangen in de toekomst 

Ja 
16% 

Nee 
74% 

Weet ik niet 
10% 

Een e-boek is een digitaal boek dat gelezen kan worden op een e-reader, tablet, pc of smartphone. 
Denkt u dat e-boeken de papieren boeken in de toekomst volledig zullen vervangen? 

Basis: Nederlanders 18 jaar en ouder (1.052) 


