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Managementsamenvatting Merkimago-onderzoek De Bibliotheek 
Januari 2022 (leestijd: circa 20 minuten) 

A  Inleiding 
De maatschappelijke verbreding van de Bibliotheek vraagt om een herpositionering van de 

Bibliotheek als merk. Wat bedoelen we daarmee? Het totaal van associaties, beelden en gevoelens 

die mensen ervaren rondom de Bibliotheek, vormt samen het merkimago. Dit imago is mede 

bepalend in de afweging die mensen maken om wel of niet gebruik te maken van de Bibliotheek 

(what’s in it for me?). Daarnaast is uiteraard van belang dat nieuwe gebruikersgroepen weten welke 

inhoudelijke producten en diensten de Bibliotheek (samen met partners) voor hen te bieden heeft en 

wat ze hieraan hebben (waardeproposities).  

 

Waarom is werken aan het merk belangrijk? 

Kort gezegd dekken de klassieke associaties van de boekenuitlener niet meer de lading. De rol van de 

Bibliotheek is flink verbreed sinds de introductie van de Wsob (2015) en de verscherping in het 

bibliotheekconvenant (2020). Helaas, blijkt ook uit dit recente onderzoek (2021), is het beeld dat veel 

mensen in Nederland van de Bibliotheek hebben alleen nog gekoppeld aan lezen en boeken lenen. 

Dit kan ertoe leiden dat we als sector (nieuwe) doelgroepen minder goed bereiken. Dit staat de 

breed omarmde doelstelling om te groeien van 4 miljoen leden naar 8 miljoen gebruikers, die binding 

ervaren met de Bibliotheek in 2027, mogelijk in de weg.  

        

De merkstrategie behelst echter meer dan alleen communicatiekaders. Het hogere doel is het 

verdubbelen van de binding zoals hierboven is genoemd. We willen de groep Nederlanders die de 

maatschappelijke waarde van de Bibliotheek ervaart zo groot mogelijk maken. Deze doelstelling zet 

aan tot actie en stelt ons als sector voor opgaven op het vlak van o.a. ons bindingsmodel, CRM, de 

digitale strategie, HR en het ontwikkelen van nieuwe proposities met een groot bereik onder nieuwe 

doelgroepen. Het IDO is hiervan een goed en succesvol voorbeeld. Via de netwerkagenda en 

initiatiefgroepen in het land wordt er in 2022/2023 vorm en inhoud gegeven aan deze uitdagingen.  

 

Imago-onderzoek als fundament onder merkstrategie 

Voor de herpositionering van de Bibliotheek als merk heeft de VOB Marketingcommissie in 2020 de 

bestaande merkkaders aangescherpt. Deze merkstrategie is in 2021 beschreven in de merkgids en 

regionaal toegelicht. De strategie beschrijft o.a. de merkarchitectuur, de positionering en het 

merkkarakter. Met deze bouwstenen kunnen bibliotheken aan de slag en deze dienen ook als basis 

voor corporate communicatie en campagnes. Momenteel wordt ook de corporate huisstijl verrijkt.   

 

Een ambitieuze merkstrategie vraagt om een professionele 0-meting als vertrekpunt. Hoe staat het 

merk er voor binnen de nieuwe merkkaders? Hoe groot is het gat tussen het gewenste en het actuele 

merkimago? En wat zijn de kansrijke ‘haakjes’ om de beleving rondom ons merk de juiste richting op 

te bewegen en meer gebruikers aan te trekken? Voor deze en andere vragen hebben we antwoorden 

gezocht via een merkimago-onderzoek, waarvan we in deze samenvatting graag de belangrijkste 

uitkomsten delen.  
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Over het onderzoeksbureau 

Het bureau 37º Celsius Brand Consultancy heeft het imago-onderzoek uitgevoerd. We hebben voor 

dit bureau gekozen vanwege hun gevalideerde onderzoeksmethode waarmee ze meer dan 100 

merken hebben onderzocht. Met deze methode maken ze kwantitatief inzichtelijk welke kansen er 

voor een merk zijn. Door het gebruik van open vragen en hercodering ontstaat er daarnaast ook 

kwalitatief rijk inzicht in het associatienetwerk dat mensen bij de Bibliotheek hebben.  

 

Over de methode 

Het raamwerk voor het onderzoek vormt het Keller CBBE model. We lichten dit model zo meteen 

kort toe. In de vragenlijst zijn de volgende vraagblokken opgenomen: merkbekendheid, vrije 

associaties met de Bibliotheek, vrije associaties en waardering van de merkwaarden (betrokken, 

behulpzaam, gastvrij, energiek, samen), resonantie (verbondenheid met de Bibliotheek), vrije 

associaties en waardering van de pijlers (ontmoetingsplek, leven lang ontwikkelen, leesplezier, 

informatie, collectie) en tot slot enkele achtergrondvariabelen.  

In totaal hebben in oktober 2021 ruim 1.000 inwoners in Nederland van 18 jaar en ouder online 

deelgenomen aan het onderzoek. De steekproef bevat leden, niet-leden, gebruikers en niet-

gebruikers van de Bibliotheek. De steekproef is representatief voor Nederland, na weging op 

geslacht, leeftijd, opleiding, (Nielsen)regio en Bibliotheeklidmaatschap.  

 

Korte uitleg van de Keller-piramide  

Het Customer Based Brand Equity (CBBE) model van Kevin Lane Keller beschrijft het proces van 

merkenbouw (zie figuur 1). Het model van Keller heeft de vorm van een piramide en is wereldwijd 

erkend als methode om merken in kaart te brengen.  

 
Figuur 1  CBBE-model van Keller 

 

 
 

Het model omvat een aantal in een vaste volgorde te doorlopen stappen. Belangrijk om te weten is 

dat in deze stappen het één tot het ander leidt. Dus hogere bekendheid leidt tot meer associaties, op 

basis hiervan ontwikkelt iemand een houding en tenslotte een gevoel van verbinding met een merk. 

Zo bouw je stap voor stap aan een sterk merk. Binnen dit proces onderscheiden we een functionele 
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en een emotionele route die leidt tot een sterkere binding met een merk (resonantie). De ene route 

is niet beter dan de andere, het zijn twee paden die je kunt bewandelen in je strategie. 

 

We lichten we de vier niveaus van de piramide hieronder kort toe.  

 

Niveau 1: Merkbekendheid 

Merkbekendheid vormt het fundament voor een merk. Is het merk top-of-mind en wordt het 

spontaan genoemd? Voelt men zich bekend met een merk? In welke situatie of situaties wordt aan 

het merk gedacht (breedte van de bekendheid)? Bij een verbreding van de maatschappelijke functie, 

zoals bij de Bibliotheek, is het verbreden van de bekendheid cruciaal. Bekendheid is een voorwaarde 

om hoger in de merkpiramide te komen. Al zullen we zo zien dat er uitzonderingen zijn op deze regel. 

 

Niveau 2: Merkassociaties 

Als het fundament van bekendheid is gelegd, kan verder worden gebouwd aan de merkbetekenis. In 

essentie gaat het bij deze stap om de vraag: wat ben ik? Dit kan je doen door de functionele en 

emotionele eigenschappen van het merk te benadrukken. Je kunt hiervoor sturen op zowel 

prestatiekant (dus welke producten en productvoordelen kent iemand) als op de beelden die het 

merk bij iemand oproept. Dit laatste gaat meer over waarden en betekenis en minder over wat het 

product precies kan of doet. Uiteindelijk moet een sterk merk merkassociaties bouwen die zowel 

sterk, positief als uniek zijn (in deze volgorde). Als hieraan wordt voldaan helpen deze associaties je 

hogerop in de piramide.  

 

Niveau 3: Merkattitude 

De derde stap verwijst naar de manier waarop gebruikers over een merk denken en voelen. Eigenlijk 

vormt deze stap de reactie op de inspanningen van stap 2. In deze fase evalueren en beoordelen 

gebruikers het merk en vormen ze een houding ten aanzien van het merk. Twee dimensies zijn hierbij 

belangrijk: het rationele oordeel en het gevoel dat het merk oproept. Het oordeel gaat over de 

mening die gebruikers over een merk hebben. Het merkgevoel duidt op de emotionele reactie van 

een consument op een merk. Het zijn in feite de antwoorden op de vragen ‘wat doet een merk voor 

mij?’ en ‘hoe voel ik me daarbij?’. 

 

Niveau 4: Merkresonantie 

In deze laatste fase wordt de vraag beantwoord of de consument een (duurzame) relatie met het 

merk wil aangaan of al ervaart. Als hij/zij hiertoe bereid is, is sprake van merkloyaliteit. De gebruiker 

identificeert zich dan met (de waarden van) het merk en is bereid in de relatie te investeren. Dit uit 

zich in gebruik en positief praten over het merk tegen anderen (ambassadeur). 

 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe deze processen in het brein van mensen plaatsvinden. 

Hoewel veel van dit soort cognitieve processen onbewust plaatsvinden, blijkt uit meta-analyses van 

37º Celsius wel dat deze verbanden zich bij alle merken voordoen. Bekendheid heeft invloed op het 

aantal, positiviteit en uniekheid van associaties, die associaties beïnvloeden inderdaad de attitude en 

die weer de relatie die mensen met merken hebben. 

 

Na deze uitleg over de piramide van Keller gaan we op de volgende pagina de resultaten toelichten. 

De vragenlijst van het onderzoek is zo opgebouwd dat we over alle vier de lagen van de piramide 

uitspraken kunnen doen voor de Bibliotheek.  
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B Belangrijkste resultaten en conclusies van het onderzoek 
In onderstaand figuur is de piramide van Keller ingevuld met de scores van het merk de Bibliotheek. 

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zullen per laag kort worden toegelicht. 

 
Figuur 2: de Keller-piramide voor het merk de Bibliotheek. De rapportcijfers (10=goed, 1=slecht) geven weer hoe goed het 

merk scoort op de verschillende onderdelen.  

 

Niveau 1: Merkbekendheid 
Hoe goed is de Nederlander bekend met de Bibliotheek? 

 Een derde van de Nederlanders is gebruiker.  

 De Bibliotheek is nog niet bekend genoeg. 

 Bij het woord ‘ontmoetingsplek’ denkt men het vaakst aan de Bibliotheek. 

In Nederland is 9% van 18 jaar of ouder lid van de Bibliotheek. Dit weten we uit de Wsob-cijfers. 

Vanwege de verbrede functie zien we ook steeds meer niet-leden in de Bibliotheek. Uit dit 

representatieve onderzoek blijkt dat 36% van de Nederlanders gebruik maakt van de Bibliotheek. Dit 

betekent dat zij minimaal een aantal keer per jaar gebruik maken van de diensten van de Bibliotheek 

(vraagformulering). We constateren hiermee ook dat circa twee derde van de volwassen 

Nederlanders (64%) nog géén gebruik maakt van de Bibliotheek. Ze hebben geen recente 

gebruikerservaring. Hier ligt nog veel onbenut potentieel in de doelstelling van 4 naar 8 miljoen.    

De Bibliotheek is als naam bij vrijwel iedereen bekend. We willen echter weten in hoeverre mensen 

zichzelf goed bekend voelen met de Bibliotheek. Dit is een stevigere claim en zegt meer over de 

bekendheid dan alleen dat men weet dat de Bibliotheek bestaat. Op deze claim scoort de 

Bibliotheek met 5,1 een onvoldoende. Dit wordt uiteraard veroorzaakt doordat de meerderheid niet 

recent gebruik maakte van de diensten van de Bibliotheek. Het betekent echter ook dat dit deel van 

de Nederlanders zich vrij ver van de Bibliotheek af voelt staan. We hebben hier dus nog een kloof te 

overbruggen. De vraag hierbij is hoe kansrijk het is óm deze verbindingen te gaan maken. Hierover 

leren we meer als we kijken naar de volgende lagen in de piramide.   
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Voordat we dit doen is er echter op de laag van de merkbekendheid nog één belangrijk positief 

element om uit te lichten. Voor de herpositionering zijn we op zoek naar nieuwe kansrijke domeinen 

die aansluiten bij de verbrede functie. Aan de deelnemers van het onderzoek is als eerste de vraag  

gesteld welke organisaties zij associëren bij de domeinen ontmoetingsplek, persoonlijke ontwikkeling 

en ontspanning & inspiratie (één domein per respondent, ad random). Bij het beantwoorden van 

deze vraag wisten de deelnemers nog niet dat het onderzoek over de Bibliotheek ging. We hebben 

bewust niet naar de leesassociatie gevraagd, omdat we al weten dat de Bibliotheek in dit domein 

‘top-of mind’ scoort en we juist op zoek zijn naar de verbreding.  

 

Bij de domeinen ‘persoonlijke ontwikkeling’ en ‘ontspanning & inspiratie’ heeft de Bibliotheek geen 

positie. Dit is echter al wel het geval bij ontmoetingsplek. De Bibliotheek wordt hier zelfs het vaakst 

genoemd en dit is een verrassende uitkomst. Het positioneren van de Bibliotheek als 

ontmoetingsplek biedt veel potentie om bekendheid en associaties bij het merk te verbreden.  

 
Figuur 3: Wordcloud van vrije associaties bij organisaties met een ontmoetingsplekfunctie.  

 

 

Niveau 2: Merkassociaties  
Wat weet de Nederlander van de Bibliotheek? 

 De Nederlander heeft veel, positieve en unieke associaties bij de Bibliotheek. 

 De belangrijkste zijn boeken, lezen en lenen. 

 Gebruik leidt niet tot nieuwe associaties. 

 Merkkarakter goed gekozen en biedt potentie. 

 Kansrijke associaties zijn rust, samen en behulpzaam. 

Het merk de Bibliotheek roept een uitzonderlijk hoog aantal associaties (gemiddeld 4,8 associaties) 

op. Zowel bij gebruikers áls bij niet-gebruikers. Dit vertaalt zich in de vergelijkende benchmark met 

andere merken in het hoge rapportcijfer 9,5. Deze associaties worden bovendien zeer positief 

beoordeeld. Tenslotte worden veel associaties als uniek voor de Bibliotheek beschouwd.  

Hiermee heeft de Bibliotheek een uitstekend uitgangspunt om door te bouwen naar een positieve 

attitude ten opzichte van het merk. Dit is de derde laag in de piramide van Keller. Voor een 

succesvolle herpositionering zit hierin ook meteen een uitdaging. De sterkste drie associaties zijn 

gekoppeld een de leesbevorderingsfunctie, namelijk: boeken, lezen en lenen. Interessant is de vraag 

of er een verschil zit tussen gebruikers en niet-gebruikers. De hypothese vooraf was dat gebruikers 

een concreter beeld hebben van de verbrede maatschappelijke functies omdat ze de Bibliotheek met 
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enige regelmaat bezoeken. We zijn immers al vijf à zes jaar met deze verbreding bezig.  

De uitkomst is echter dat er vrijwel geen verschil zit tussen de associaties van gebruikers van de 

dienstverlening van de Bibliotheek en niet-gebruikers, zoals blijkt uit de Wordclouds hieronder.  

Figuur 4: Wordcloud van vrije associaties bij de Bibliotheek onder gebruikers en niet-gebruikers.  

 

Het onderzoek laat hiermee zien dat het voor de Bibliotheek een uitdaging is om specifieke, nieuwe 

associaties toe te voegen in het hoofd van de Nederlander. Ze zijn er wel, maar ze zijn zeer 

versnipperd. Dit bevestigt ook de noodzaak om in de communicatie rondom de verbrede functies van 

de Bibliotheek gezamenlijk een aantal strategische keuzes te maken.  

 

Gemiddeld heeft de Nederlander naast de dominante drie associaties nog ongeveer twee andere 

associaties. Als we binnen de versnippering zoeken naar de meest kansrijke ‘haakjes’ dan zijn dit: 

- Rust (tot rust komen). 

- Samen / ontmoeting. 

 

Deze associaties zijn passend bij de Bibliotheek en voldoen aan een behoefte van de doelgroep. De 

associatie saai is overigens zwak en zit het creëren van verbinding niet in de weg.  

Geholpen associaties 

Na het analyseren van de spontane associaties bij het merk de Bibliotheek hebben we gekeken naar 

enkele geholpen associaties. Hierin zijn ook de waarden getoetst die samen het nieuwe corporate 

merkkarakter vormen in de merkstrategie. Dit is het karakter van de ‘betrokken hartelijke’ uit pagina 

24 van de merkgids.  

Figuur 5: Merkwaarden van de het corporate merkkarakter in het BrandPositioner-model 
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De merkwaarden uit de nieuwe merkstrategie zijn goed gekozen blijkt uit het onderzoek. De 

Nederlander vindt de waarden betrokken, behulpzaam, gastvrij, energiek en samen passend en 

belangrijk voor de Bibliotheek. Andere belangrijke uitkomsten ten aanzien van de merkwaarden zijn: 

 

- Als we verder inzoomen op de associatienetwerken achter deze merkwaarden (wat roepen ze op?), 

dan valt op dat Behulpzaam bijna alle andere merkwaarden versterkt. Daarnaast scoort 

Behulpzaamheid samen met Gastvrij het hoogste op mate van belang. Behulpzaam is hiermee een 

centrale en krachtige communicatieve drager voor toekomstige uitingen.   

- De merkwaarde Energiek is het meest atypisch ten opzichte van het huidige imago. Hiervoor 

hebben we bewust gekozen bij het bepalen van het merkkarakter. De rol van verbinder en 

netwerkregisseur vraagt om een positieve, enthousiaste benadering. Uit het onderzoek blijkt 

(logischerwijs) dat deze merkwaarde op dit moment van de vijf waarden het minst goed geladen is 

op het merk. De waarde Energiek biedt echter grote kansen voor het versterken van de binding. We 

zullen dit nader toelichten bij het bespreken van de volgende laag in de piramide.  

 

Niveau 3: Merkattitude 
Wat vindt de Nederlander van de Bibliotheek? 

 Nederlanders (ook niet-gebruikers) beoordelen de Bibliotheek redelijk positief. 

 Meer gebruik leidt tot positievere beoordeling. 

De attitude ten opzichte van een merk is van groot belang. Mensen bepalen op basis van de evaluatie 

van wat ze van een merk weten (de onderste twee niveaus van de piramide) of ze mogelijk gebruik 

willen maken van dit merk. Dit proces vindt grotendeels onbewust plaats, maar de attitude bepaalt 

wel voor een belangrijk deel hoe kansrijk het is om nieuwe gebruikers aan je merk te verbinden.   

Het onderzoek maakt onderscheid tussen de functionele attitude (wat we voor iemand doen) en de 

symbolische attitude (wat we voor iemand betekenen). Gemiddeld hebben Nederlanders een redelijk 

positieve houding ten opzichte van de Bibliotheek, zowel functioneel als emotioneel. Dit is een 

belangrijke uitkomst en goed nieuws voor onze ambitie van 4 naar 8 miljoen gebruikers. Voor 

gebruikers is deze score nog een stuk positiever. Om de attitude te verbeteren, zou het daarom goed 

zijn om niet-gebruikers te stimuleren de bibliotheek opnieuw te leren kennen.  

Uit het onderzoek blijkt verder dat de beste manier om de attitude ten opzichte van de Bibliotheek 

positief te beïnvloeden loopt via de functionele attitude. Hoe beter iemand weet wat de Bibliotheek 

concreet voor degene kan doen, hoe positiever zijn of haar houding en hoe sterker de verbinding 

ervaren wordt. De merkwaarden en andere ‘haakjes’ die we hebben behandeld bij de 

merkassociaties kunnen hierbij ondersteunen. 

 

De functionele attitude wordt het meest positief beïnvloed door de merkwaarden betrokken, 

gastvrij en energiek in te zetten. We weten inmiddels ook dat behulpzaamheid alle andere 

merkwaarden laadt. Door hier op in te zetten zijn we het meest effectief. Daarnaast zien we in figuur 

6 op de volgende pagina dat de merkwaarde energiek de meeste impact heeft op de attitude. Als de 

Bibliotheek haar score hierop verbetert, zorgt dit voor de grootste verbetering van de attitude. 
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Figuur 6: Statistische analyse meest kansrijke route om houding en loyaliteit te versterken 

 
 

Concreet betekent dit dat we in de communicatie over producten en diensten de ‘knop’ 

Behulpzaamheid flink open moeten gaan draaien. Dit houdt in dat we deze waarde communicatief 

benadrukken (Denk bijvoorbeeld aan een kop als: Hulp nodig met uw DigiD aanvraag?). Bij de 

merkwaarde Energiek gaat het met name over ‘enthousiasme’. Dit kan bijvoorbeeld tot uitdrukking 

komen in de fotografiekeuze bij een productuiting en ook in de tone of voice. Daarnaast kan deze 

merkwaarde functioneel versterkt worden met – in de beleving van de gebruiker - vernieuwende 

producten en diensten (waardeproposities).    

 

Niveau 4: Merkresonantie 
Voelt de Nederlander zich verbonden met de Bibliotheek?  

 Veel Nederlanders voelen zich verbonden met de Bibliotheek, ook al zijn ze geen gebruiker. 

 Meer gebruik leidt tot meer verbinding. 

Het aantal Nederlanders dat verbinding ofwel een relatie ervaart met de Bibliotheek is opmerkelijk 

hoog. Merkonderzoek laat normaliter meestal zien dat de resonantie een stuk lager ligt dan de 

attitude. Want zelfs als gebruikers een positieve houding ten opzichte van een merk hebben, wil dat 

nog niet zeggen dat ze er een relatie mee ervaren. Dat is dus wel het geval bij de Bibliotheek. Veel 

Nederlanders voelen een relatie met de Bibliotheek, of ze er gebruik maken van maken of niet. Dit is 

een belangrijke uitkomst, zeker als deze verbonden wordt aan het volgende. 

Het onderzoek laat zien dat de verbondenheid die Nederlanders voelen met de Bibliotheek direct en 

positief wordt beïnvloed door de mate van gebruik. Hoe vaker iemand gebruik maakt van de 

Bibliotheek, hoe sterker de relatie wordt. We zien dit patroon duidelijk terug in figuur 7. 

 
Figuur 7: Verband tussen de mate van gebruik en het effect op de attitude en loyaliteit  
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Tot slot 

Het directe verband tussen mate van gebruik en de binding met de Bibliotheek lijkt misschien een 

open deur, maar dit is het niet. Dit effect is geen automatisme voor merken en kenmerkt de 

Bibliotheek als krachtige voorziening. Het is – als afsluiting van deze resultaatbespreking – ook het 

bewijs van de krachtige basis waarop het merk de Bibliotheek verder kan bouwen.  

 

Kortom, binnen de merkpiramide staan veel stoplichten op groen, maar we moeten werken aan het 

fundament, onze inhoudelijke bekendheid, om meer mensen naar de Bibliotheek te trekken. Onze 

ambitie richting 8 miljoen gebruikers is daarom eigenlijk samen te vatten in het volgende: 

 

‘Geef Nederlanders een goede (functionele) aanleiding om naar de 

Bibliotheek te komen en dan staat niks een bezoek in de weg. Ze zullen bij elk 

bezoek een krachtigere relatie met de Bibliotheek ervaren!’.   

 

We beschrijven dit vanuit het perspectief van de Bibliotheek als plek, maar voor activiteiten die 

onder de vlag van de Bibliotheek buiten de vestiging en online worden georganiseerd geldt in 

principe hetzelfde. Het is aan ons om als één netwerk de waardeproposities te ontwikkelen die deze 

aanleiding tot gebruik concreet maken (naar voorbeeld van het IDO). Vanuit de positionering ‘motor 

van een vaardige samenleving’ zullen we moeten bepalen bij welke behoefte de Bibliotheek per 

levensfase en doelgroep kan aansluiten. Dit merkimago-onderzoek reikt ons (vanuit de beleving van 

de Nederlander) de haakjes aan die we hierin communicatief kunnen gaan gebruiken. 

 

Daarnaast is het van groot belang om met elkaar een gezamenlijk beeld te gaan vormen van wat we 

met binding precies bedoelen. Dit is deels een definitiekwestie, maar het beantwoorden van deze 

vraag geeft ook richting aan de vervolgvraag: welk technische infrastructuur (denk aan CRM) is 

noodzakelijk om de droom van 4 naar 8 miljoen te gaan realiseren.  

 

Kortom, er is nog veel werk te verrichten. We hopen dat de uitkomsten van dit merkimago-

onderzoek voor veel collega’s in de sector een stimulans zal zijn om gezamenlijk de vervolgstappen te 

gaan zetten.  
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C Kernconclusies op één A4 
Op de afgelopen pagina’s zijn de belangrijkste uitkomsten besproken. Hieronder zetten we de 

kernconclusies op één pagina op een rij.  

 Een derde van de volwassen Nederlanders (4,4 miljoen) maakt gebruik van de Bibliotheek. 

Als we 0-18 jarige leden meerekenen zijn er in 2021 circa 6,6 miljoen gebruikers. Hiervan zijn 

3,6 miljoen gebruikers op dit moment lid. 3 miljoen gebruikers zijn nog geen lid. 

o Doel: binding 3 miljoen anonieme gebruikers creëren. Deze groep komt al binnen! 

o Doel: 1,4 miljoen nieuwe gebruikers aantrekken tot 2027 richting 8 miljoen.  

 

 Het herijken van het bindingsmodel is een essentieel onderdeel van onze opdracht. We 

willen deze gebruikers graag beter leren kennen. Uiteraard mag de laagdrempeligheid hier 

niet onder leiden. Het huidige lidmaatschap gekoppeld aan de leenfunctie dekt als 

bindingsmodel niet meer de lading van de verbrede dienstverlening. 

 

 Willen we naar acht miljoen gebruikers, dan zal onze inhoudelijke merkbekendheid fors 

omhoog moeten! Nederlanders zullen zich beter bekend moeten voelen bij wat de 

Bibliotheek doet. 

 

 Het huidige merkimago betekent groen licht voor de herpositionering, vanwege de positieve 

attitude en brede loyaliteit. We zien dat gebruik leidt tot versterking van de binding.   

 

 De afgelopen vijf jaar hebben nog geen breed gedragen nieuwe associaties opgeleverd. We 

zullen meer als één netwerk en strategischer moeten communiceren om associaties als 

digitale hulp, werken-studeren en workshops / trainingen steviger op het merk te laden.   

 

 Dit is natuurlijk geen doel op zich, maar moet er toe leiden dat nieuwe gebruikersgroepen 

de dienstverlening van de Bibliotheek gaan ontdekken. De bekendheid aan de onderkant van 

de merkpiramide raakt hierdoor verdiept en verbreed.  

 

 Het domein ‘Ontmoetingsplek’ is al top-of-mind en vormt de oogst van de Wsob-verbreding. 

 

 Kies voor de functionele route (wat doe je voor me?) in het verder bouwen aan het merk. Dit 

betekent dat de inhoudelijke producten en diensten het verschil gaan maken. Het geeft 

mensen een concrete aanleiding om te komen. Vanuit de positionering ‘motor van een 

vaardige samenleving’ is het zaak om voor elke levensfase één of meer winnende proposities 

(onderscheidende van een product in de ogen van de gebruiker) te gaan ontwikkelen.   

 

 Het merkkarakter is goed gekozen. De merkwaarden ‘Behulpzaam’ en ‘Gastvrij’ zijn het 

meest krachtig, waarbij ‘behulpzaam’ communicatief de meest brede impact heeft op het 

gehele merkkarakter. Gebruik deze om het functionele spoor verder te versterken.  

 

 De merkwaarde ‘Energiek’ heeft de sterkste hefboomeffect op de functionele attitude. Dit 

werkt twee kanten op. Enerzijds is het cruciaal om deze waarde in taal en vooral ook in 

beeld in onze communicatie tot leven te brengen. Producten en diensten die als 

‘vernieuwend’ overkomen versterken de waarde ‘Energiek’ echter ook! 
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 De associatie ‘Rust’ heeft veel potentie (onderscheidend positief). Dit heeft de lading van 

‘Focus, tot jezelf komen’ en niet ‘Saaie stilteplek’. De associatie ‘Stoffig, ouderwets, saai’ 

leeft slechts bij 1 op 9 NL-ers. Het is geen blokkade op weg naar 8 miljoen. Laat het los! 

 

We nemen deze inzichten uiteraard mee in de verrijking van de huisstijl die momenteel plaats vindt.  

 

---- 

Deze samenvatting is opgesteld door de VOB Marketingcommissie in samenspraak met 

hoofdonderzoeker Jorge Labadie van onderzoeksbureau 37ºCelsius  We hebben deze korte versie van 

de rapportage gemaakt met als doel om de uitkomsten van dit imago-onderzoek zo toegankelijk 

mogelijk te maken voor collega’s in de Bibliotheeksector.  

We denken dat de resultaten belangrijke bouwstenen vormen voor iedereen die zich bezighoudt met 

de netwerkagenda, directeuren, marketeers, communicatiemedewerkers en productontwikkelaars.  

 

Voor vragen, mail naar: marketingcommissie@debibliotheken.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 


