
Small/
medium/large
abonnement

Familie-
abonnement

‘Vrienden van de 
bibliotheek’

Gratis bieb Boetevrij
30% 20% 17% 16% 16%

Ledenonderzoek
BiebPanel 2021

Leden zijn net als 
in 2020 het meest 
tevreden over…  

Beoordeling
        bibliotheek

% (zeer) goed

Maatschappelijke
waarde

Top 3
Met welke thema’s moet de bibliotheek zich bezig houden? 
79%
69%
53%

Leesbevordering 

Laaggeletterdheid

Eenzaamheid

Leden zien een grote maatschappelijke waarde, doordat de bibliotheek…
94%
89%
88%

Kennis ook toegankelijk maakt voor mensen met weinig geld

Mensen de mogelijkheid biedt te ontspannen

Helpt bij het leren van nieuwe dingen 

50% 43% 7%

...en minder
enthousiast over:

% (zeer) goed

NPS 43
2020: 36

Top 5 
Bekende 
activiteiten

Kinder
activiteiten

Boek
presentaties

Taalhuis/
taalcafé

Tentoonstelling
of expositie

Cursussen 
of workshops

80%

De NPS (aanbevelingsscore) = 
% promotors - % detractors

Promotor
9-10

Passive
7-8 

Detractor
1-6

53%
Horeca

Gebouw

62%
Werkplekken

79%
Sfeer & 
inrichting

66%

Bibliotheekleden hebben de 
meeste interesse in*
*Naast boeken lenen

Voelt zich thuis 
in de bibliotheek 

Ziet de bibliotheek als 
plek om te ontspannen

Praktische
zaken

“Ruime keus aan boeken. 
Goed gesorteerd.

Leuke evenementen 
worden georganiseerd, 

workshops e.d.”

Het ledenonderzoek is in het najaar van 2021 uitgevoerd door onderzoek-
bureau MWM2 in opdracht van Probiblio. Aan het onderzoek hebben 
14.670 leden van circa 80 bibliotheken deelgenomen. Elke bibliotheek 
legde de algemene module voor en drie modules naar keuze, zoals 
Bekendheid diensten & activiteiten, Lidmaatschap en Maatschappelijke 
waarde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Berthy 
Nijhuis, onderzoeksadviseur (onderzoek@probiblio.nl).

88%
De 
medewerkers

50% 40% 34% 31% 31%

            voelde zich minder 
eenzaam door de bibliotheek 

(vooral ouderen, laag 
opgeleiden en alleenstaanden).

In 2020 was dit 16%

80%

58%

53%
Voelt zich uitgenodigd 
om langere tijd te verblijven
in de bibliotheek 

20%

BIEB

40%

24%

23%

19%

18%

E-books

Boekpresentaties of lezingen

Cursussen of workshops

Luisterboeken

Tentoonstellingen 
of exposities 

Wat betekent 
de bibliotheek 

voor leden?

?

Top 5  
Interesse 
abonne-
menten

is (zeer) tevreden met 
het abonnement

90% 


