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Aanleiding
Deze visie op gebruikersonderzoek en doelgroepsegmentatie biedt een overzicht van 
de huidige stand van zaken, relevante ontwikkelingen in de bibliotheekbranche en 
perspectieven op de toekomst. De visie is onderdeel van het project Consumer Insights 
waarin Cubiss, ProBiblio en het SIOB samen optrekken. Het doel van dit project is meer 
samenhang en afstemming realiseren op het gebied van gebruikersonderzoek in de 
bibliotheekbranche. In deze visie diepen we uit hoe onderzoek en daaruit voortkomend 
klanteninzicht kan bijdragen aan een goede aansluiting tussen bibliotheken en hun 
(potentiële) doelgroep. Op die manier beogen we een bijdrage te leveren aan de ont-
wikkeling naar een toekomstbestendig bibliotheekbestel.

Inleiding - 
Waarom deze visie?

De aanleiding om te starten met een inventarisatie naar gebruikersonderzoeken in de 
branche komt voort uit een aantal opgemerkte ontwikkelingen. Zo zijn er in de afgelopen 
jaren binnen de bibliotheekbranche verschillende initiatieven ontplooid, gericht op het 
verkrijgen van inzicht in de (potentiële) gebruikers. Daarbij is gebleken dat verschillende 
instrumenten soms beperkte samenhang vertonen en onderzoeksinitiatieven versnipperd 
worden geïnitieerd. Ook vanwege bezuinigingen waarmee de branche wordt geconfron-
teerd is de noodzaak voelbaar om meer samenhang te creëren en efficiënter te werken. 
Door losse initiatieven te bundelen en de kennis samen te brengen, kan de bibliotheek-
branche zowel van de onderzoeksinstrumenten als van de inzichten op grotere schaal 
profiteren. Samenwerking op dit vlak is bevorderlijk voor het realiseren van kwalitatief 
hoogwaardig onderzoek tegen een scherpe prijs.

Veel bibliotheken doen eens in de vier jaar een gebruikersonderzoek om te bekijken of zij 
goed aansluiten bij de wensen van hun doelgroep (leden, bezoekers en niet-gebruikers). 
In deze tijd is het voor bibliotheken meer dan ooit van belang om oog te hebben voor 
hun (potentiële) doelgroep en de rol die de bibliotheek speelt in de levens van mensen. 
Een aantal trends in de samenleving zorgt ervoor dat het belang van deze onderzoeken 
toeneemt. Zo heeft de digitalisering geleid tot een explosieve groei van aanbod van infor-
matie en dat heeft ook gevolgen voor het gebruik van die informatie. De houding van de 
gebruiker is veranderd en dat raakt de functie van de bibliotheek.

Het doen van gebruikersonderzoeken gaat verder dan peilen hoe tevreden de doelgroep 
is over de bibliotheek. De onderzoeken moeten ook de verwachtingen, wensen en be-
hoeften van de (potentiële) doelgroep omvatten. Juist in deze fase van transitie waarin 
bibliotheken verkeren kan het van essentiële waarde zijn om deze informatie mee te nemen 
bij het maken van strategische keuzes en beleidsbeslissingen. Daarnaast sluit het aan bij 
de tijdgeest om gebruikers te betrekken bij je activiteiten en dienstverlening. 
De samenleving is steeds meer horizontaal georganiseerd en de klant vervult een andere 
rol. Goed gebruikersonderzoek en het onderscheiden van verschillende doelgroepen 
(doelgroepsegmentatie) kunnen de bibliotheek inzicht geven in de gebruikers en de 
potentiële doelgroepen.
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Om tot een goede afstemming te komen binnen de bibliotheeksector is het noodzakelijk te 
inventariseren hoe de branche ervoor staat en welke wensen en behoeften er leven. 
Deze inventarisatie hebben we gedaan via deskresearch. Ook is er aan de branche gevraagd 
wat de ervaringen, wensen en behoeften zijn via een enquête over gebruikersonderzoek 
onder alle bibliotheekorganisaties en via enkele gesprekken met bibliotheekmedewerkers. 
Daarnaast hebben de leden van het projectteam hun ervaring en kennis over gebruikers-
onderzoek ingebracht, net als de klankbordgroep van het project die ook kritisch naar de 
visie heeft gekeken. 

De volgende onderzoeksvragen stonden bij de inventarisatie centraal:

• Welke ontwikkelingen zien we zowel binnen als buiten de branche op het gebied   
    van klantonderzoek en doelgroepsegmentatie?
• Waar denken we dat de branche heen moet de komende vijf jaar op onderzoeks-  
    gebied? Waar willen we staan wat gebruikersonderzoek en doelgroepsegmentatie     
    betreft over vijf jaar?
• Wat hebben we nodig om daar te komen?

Iedereen die heeft bijgedragen aan deze visie willen we bedanken. Wij hopen op een 
levendige discussie over gebruikersonderzoek en doelgroepsegmentatie, maar vooral dat 
de visie aanknopingspunten biedt aan de branche om er de komende jaren mee aan de 
slag te gaan. Een aantal actiepunten wordt in ieder geval binnen het project Consumer 
Insights opgepakt. 

Eelke Bosman (SIOB) 
Arabella Broers (Cubiss)
Jolijn Faber (ProBiblio)
Kirsten Hulsker (SIOB)

Term gebruikersonderzoek
Met de term gebruikersonderzoek verwijzen wij naar onderzoek onder leden, 
bezoekers en niet-gebruikers van de bibliotheek. Wij scharen al deze soorten 
onderzoek onder de noemer gebruikersonderzoek, waar deze visie betrekking 
op heeft. Deze visie richt zich op de individuele (potentiële) eindgebruiker. 
Stakeholdersonderzoek is hierbij niet meegenomen.
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Samenvatting

De projectgroep Consumer Insights, waarin Cubiss, ProBiblio en het SIOB samen optrekken, 
heeft onderzoek gedaan naar gebruikersonderzoek binnen bibliotheken. Er is daarbij 
gekeken naar de huidige stand van zaken, relevante ontwikkelingen in de branche en 
perspectieven op de toekomst. Het uiteindelijke doel is om meer samenhang en afstemming 
te realiseren op het gebied van gebruikersonderzoek in de bibliotheekbranche. 

De aanleiding om te starten met een inventarisatie naar gebruikersonderzoeken in de 
branche komt voort uit een aantal opgemerkte ontwikkelingen. Zo zijn er in de afgelopen 
jaren binnen de bibliotheekbranche verschillende initiatieven ontplooid, gericht op het 
verkrijgen van inzicht in de (potentiële) gebruikers. Daarbij is gebleken dat instrumenten 
soms beperkte samenhang vertonen en onderzoeksinitiatieven versnipperd worden 
geïnitieerd. Ook vanwege bezuinigingen is de noodzaak voelbaar om meer samenhang te 
creëren en efficiënter te werken. Samenwerking op dit vlak resulteert in kwalitatief hoog-
waardig onderzoek tegen een scherpe prijs.

Op basis van onder andere deskresearch, enquêtes en gesprekken met bibliotheek-
medewerkers is een inventarisatie gemaakt over de huidige stand van zaken rondom
gebruikersonderzoek en de wensen en behoeften. Gebleken is dat veel bibliotheken 
gebruikersonderzoeken uitvoeren. Dat gebeurde aanvankelijk veel met de VOB-vragenlijst 
uit 2006, die voor de certificering verplicht werd gesteld. Met nieuwe certificeringsnormen 
die in 2010 gingen gelden, kwamen er ook andere vragenlijsten in gebruik, waaronder 
nieuwe typen klant(tevredenheids)onderzoeken van PSO’s. Ook werd er meer gebruik 
gemaakt van digitale methoden.

"Gebleken is dat veel bibliotheken gebruikers-
onderzoek uitvoeren."

Uit de inventarisatie in de branche blijkt dat er, buiten wat er nu gebeurt, verschillende 
behoeften bestaan. Zo wil de branche meer kennis opdoen over niet-gebruikers, laag-
geletterden en afhakers. Ook is er interesse in de gebruiker van de landelijke digitale 
bibliotheek. Verder werd duidelijk dat een verdiepingsslag nodig is van het huidige 
segmentatiemodel ‘Klant is koningin’. Het onderscheiden van doelgroepen gebeurt veel 
met dit model gebaseerd op Mosaic, maar de huidige segmenten zijn verouderd.

Om te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige gebruikersonderzoeken binnen de biblio-
theekbranche is het nodig dat er op verschillende niveaus de komende vijf jaar stappen 
worden gezet. Daarom zijn er per niveau actiepunten geformuleerd. Zo is het wenselijk 
dat lokale bibliotheken (nog) meer gaan inzetten op de kennis over en de kwaliteit van de 
verschillende fases van gebruikersonderzoek. Het is daarom ook nodig dat zij minimaal een 
keer per twee jaar, in plaats van de gebruikelijke eens per vier jaar, gebruikersonderzoek doen. 
De provinciale service organisaties (de uitvoerders van bibliotheekonderzoek) kunnen 
bijdragen door benchmarkmogelijkheden te creëren en te experimenteren met nieuwe 
methodes. Verder zal er op landelijk niveau actie moeten worden ondernomen om kennis-
circulatie mogelijk te maken en de kennis over specifieke doelgroepen te vergroten. 

Het uitwerken van deze actiepunten moet er toe leiden dat door samenwerking binnen de 
hele branche gebruikersonderzoeken efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Het project-
team Consumer Insights gaat een aantal concrete stappen zetten. Zo komt er een onder-
zoeksvoorstel gericht op de doelgroepen laaggeletterden en niet-gebruikers van bibliotheken. 
Verder gaat het projectteam samen met de branche werken aan de vernieuwing van het 
nu in gebruik zijnde doelgroepsegmentatiemodel. Uiteindelijk draagt een goede afstemming 
op het vlak van gebruikersonderzoek binnen de bibliotheekbranche bij aan een toekomst-
bestendig bibliotheekbestel.
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"Uit de inventarisatie in de branche blijkt dat er, buiten wat 

er nu gebeurt, verschillende behoeften bestaan. Zo wil de 

branche meer kennis opdoen van niet-gebruikers, laag-

geletterden en afhakers. Ook is men geïnteresseerd in de 

gebruiker van de landelijke digitale bibliotheek. Verder werd 

duidelijk dat een verdiepingsslag nodig is van het huidige 

segmentatiemodel ‘Klant is koningin’." 
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Stand van zaken 
gebruikersonder-
zoek binnen de 
bibliotheekbranche

Bibliotheken verrichten verschillende soorten onderzoeken, van onderzoek onder mede-
werkers tot stakeholdersonderzoek. Het gebruikersonderzoek wordt door hen het meeste 
uitgevoerd. Het doen van dergelijk onderzoek is een eis voor de certificering van de biblio-
theek, maar dat is zeker niet de enige reden waarom ze het doen. Zo zetten bibliotheken 
gebruikersonderzoek in om hun klantkennis te vergroten en input op te halen voor beleid 
of voor kwaliteitsverbetering. Soms dient het onderzoek ter bevestiging of ondersteuning 
van gemaakte keuzes om daar draagvlak mee aan te tonen richting stakeholders en gemeente. 
Toch zijn er ook bibliotheken waar minimaal onderzoek wordt verricht. 

1 

VOB-vragenlijst in 2006 verplicht voor certificering
Al jaren wordt er binnen de branche gebruikersonderzoek uitgevoerd, maar in de loop der 
jaren is er wel het één en ander veranderd in de gebruikte methoden van onderzoek. 
Een belangrijke verandering is de overgang naar digitaal onderzoek. Daarnaast zien we 
een ontwikkeling binnen de kwantitatieve methode om klanttevredenheid te onderzoeken. 
In 2006 werd door de Vereniging voor Openbare Bibliotheken (VOB) een standaard vragen-
lijst ontwikkeld voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek (KTO). 
Deze standaard vragenlijst bevatte een aantal algemene thema’s die betrekking hadden 
op ervaringen van gebruikers met producten en diensten van de bibliotheek. Het gebruiken 
van deze VOB-vragenlijst werd verplicht gesteld vanuit het Bureau Certificering.
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Nieuwe gebruikersonderzoeken van 
verschillende partijen
Bij de opstelling van nieuwe certificerings-
normen in 2010 werd de verplichting om 
deze VOB-vragenlijst te gebruiken losgela-
ten. Het was in de nieuwe normen alleen 
verplicht om gebruikersonderzoek uit te 
voeren en verbeteracties te formuleren naar 
aanleiding van de uitkomsten. De groeiende 
behoefte bij bibliotheken aan maatwerk 
en meer verdieping heeft ertoe geleid dat 
er nieuwe typen van klant(tevredenheids)
onderzoek zijn ontstaan. Deze zijn ontwik-
keld door verschillende onderzoekspartijen. 
Zo wordt het KTO van Cubiss gebruikt 
naast het KTO dat ProBiblio samen met De 
Zeeuwse Bibliotheek, Stadsmonitor Vlissin-
gen en Biblionet ontwikkelde. Ook worden 
er methodes van commerciële partijen 
gebruikt. 

Vaker klantpanelonderzoek
Vandaag de dag wordt de oude vragenlijst 
van de VOB (vrijwel) niet meer gebruikt. 
Toch is er wel een overeenkomst tussen de 
verschillende gebruikersonderzoeken van 
nu. Die zit in de methodiek: het gebruik van 
een kwantitatieve methode, een (digitale) 
vragenlijst of survey, is namelijk nog altijd 
populair. De manier waarop een vragenlijst 
wordt ingezet is wel veranderd. 
Naast het reguliere gebruikersonderzoek 
wordt steeds meer gebruik gemaakt van 
klantpanelonderzoek. Een populair 
klantenpanel in de branche is het BiebPanel. 
Dit is een door ProBiblio opgericht online 
klantenpanel, speciaal ontwikkeld voor de 
bibliotheekbranche. Inmiddels nemen er 
45 bibliotheken uit negen verschillende 
provincies deel. 

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek
Met kwantitatief onderzoek wordt een groot aantal respondenten onder-
vraagd. Daardoor wordt cijfermatig inzicht verkregen en is het mogelijk om 
procentuele verhoudingen weer te geven. Kwantitatief onderzoek gebeurt 
meestal door middel van vragenlijsten of het analyseren van (bestaande) 
gegevens.

Als meer diepgaande informatie nodig is (bijvoorbeeld waaróm mensen een 
bepaalde mening zijn toegedaan of wat hun drijfveren achter keuzes zijn) is 
kwalitatief onderzoek geschikt. Kwalitatief onderzoek geeft onder andere een 
beeld van de wensen, ervaringen, meningen of behoeften van de doelgroep.
Bij kwalitatief onderzoek wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van interviews 
of groepsgesprekken. 

Het panel bestaat uit circa 25.000 leden en er vinden vier onderzoeken per jaar plaats 
onder de panelleden van de bibliotheken. Enkele vaste onderwerpen komen elke drie jaar 
terug. De deelnemende bibliotheken bepalen samen de andere onderwerpen. Het verschil 
tussen klantpanelonderzoek en ‘gewoon’ gebruikersonderzoek is dat het tweede vaak 
eenmalig wordt ingezet, met relatief veel enquêtevragen onder een groot deel van de 
klanten. Bij klantenpanelonderzoek vult een vast panel van respondenten een aantal keer 
per jaar korte vragenlijsten in. 

Bestaande data en deskresearch
Naast het afnemen van vragenlijsten of enquêtes onder respondenten passen bibliotheken 
ook andere methoden toe, zoals datacollectie en deskresearch. Een deel van de bibliotheken 
analyseert bestaande data om zo meer klantkennis te vergaren. Interessante data zijn 
bijvoorbeeld de uitleengegevens van de bibliotheek, maar ook de statistieken van het CBS 
over het verzorgingsgebied van de bibliotheek. Met de uitleengegevens is vast te stellen 
welke groepen welke materialen lenen. 

Om bestaande data te analyseren heeft een groep PSO’s het DataCollectieSysteem ont-
wikkeld, waarin data van bibliotheken worden opgenomen. Daarnaast ontwikkelt BNL het 
DataWareHouse waar geselecteerde data van de bibliotheken uiteindelijk in samen komen. 
Via het DataCollectieSysteem en/of DataWareHouse hebben bibliotheken dan toegang tot 
alle eigen data en zijn verschillende data aan elkaar te koppelen en te analyseren. 
Een andere methode is deskresearch, ofwel literatuur/bronnenonderzoek. Centraal daarbij 
staat welk onderzoek er al is gedaan rondom een bepaald thema. 

"De groeiende behoefte bij bibliotheken aan 

maatwerk en meer verdieping heeft ertoe geleid 

dat er nieuwe typen van klant(tevredenheids)

onderzoek zijn ontstaan. Deze zijn ontwikkeld 

door verschillende onderzoekspartijen."
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Inzet kwalitatieve methoden
Bibliotheken zetten beduidend minder vaak kwalitatieve methodieken in, zoals interviews 
en groepsgesprekken, ook al kijken ze hier wel positief tegenaan. Het is een duurdere 
methode en de resultaten van een kwalitatief onderzoek zijn niet te generaliseren voor de 
gehele populatie. Dat maakt het voor bibliotheken soms lastig de resultaten goed te kunnen 
interpreteren en te vertalen naar strategie en beleid. 

Frequentie van onderzoek
De frequentie van gebruikersonderzoek verschilt per bibliotheek. De ene bibliotheek zet 
meerdere malen per jaar onderzoek uit (bijvoorbeeld via een klantenpanel) om de vinger 
stevig aan de pols te houden, de andere bibliotheek houdt de certificeringstermijn (eens 
in de vier jaar) aan voor de planning van de onderzoeken. 

Invulling gebruikersonderzoek door bibliotheken
Gebruikersonderzoek en het verkrijgen van inzicht in de (potentiële) gebruiker is grofweg 
op te splitsen in drie opeenvolgende fasen: 

Binnen de certificering van bibliotheken 
wordt een vergelijkbare indeling gehanteerd, 
te weten de plan-do-check-act cyclus 
(PDCA-cyclus). Gebleken is dat binnen de 
branche de tweede fase (de uitvoering 
van onderzoek) vaak de basis vormt en de 
eerste fase soms wordt overgeslagen, of er 
wordt onvoldoende aandacht aan besteed. 
Het lijkt voor bibliotheken lastig om de 
kern van een vraagstuk te formuleren. 
Met enige regelmaat wordt onderzoek 
gedaan op basis van wensen van externe 
partijen. Dan vindt het bijvoorbeeld plaats 
vanuit de vragen die leven bij de subsidie-
gever, via aangereikte instrumenten als het 
doelgroepenmodel ‘Klant is Koningin’ of 
vanuit de certificeringsnorm.

In die gevallen ontbreekt de intrinsieke 
vraag om onderzoek te doen. Daarnaast 
zien we dat ook bij de derde fase zich pro-
blemen voordoen. 

Het blijkt vaak lastig om resultaten om te 
zetten in strategie en/of beleid. 
Het ontbreekt in de branche regelmatig 
aan voldoende kennis om alle drie de fasen 
met voldoende aandacht en kwaliteit te 
doorlopen. 

Wat verder opvalt is dat bibliotheken vaak 
onvoldoende financiële middelen hebben. 
Ook ontbreekt het soms aan inzicht in de 
meerwaarde van onderzoek. Voor som-
mige bibliotheken speelt ook mee dat de 
uitkomsten uit onderzoek en de daaruit 
voortvloeiende verbeteracties niet in de 
hele organisatie gedragen worden. 
Als medewerkers van andere afdelingen 
of directieleden niet overtuigd zijn van de 
waarde van een onderzoek, is het lastig om 
er in de praktijk iets mee te doen.

      

1 Het formuleren van 

de onderzoeksvraag en 

onderzoeksdoelstelling

2 Het kiezen van de juiste 

methode en de uitvoering van het 

onderzoek inclusief de analyse

3 Het inbedden van de 

resultaten uit het onderzoek

in strategie en beleid
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Kennis van doelgroep leden, bezoekers en niet-gebruikers 
De afgelopen jaren is er binnen bibliotheken veel kennis opgedaan over de leden. 
De bibliotheken hebben gezamenlijk vier miljoen leden, ongeveer een kwart van de 
bevolking. Een ledenaantal van vier miljoen betekent vervolgens ook dat driekwart van de 
bevolking geen lid is van de bibliotheek, waarvan een deel de bibliotheek overigens wel 
bezoekt. De bezoekers worden slechts  gedeeltelijk meegenomen in de gebruikers-
onderzoeken, ze zijn lastig te ‘vangen’ omdat ze niet worden geregistreerd. Er is bekend 
dat er 70 miljoen bezoeken per jaar worden gebracht aan bibliotheken, maar over het 
aantal bezoekers zijn er geen eenduidige cijfers.

Bibliotheken doen de meeste gebruikersonderzoeken dus onder leden en bezoekers 
(13 jaar en ouder óf 18 jaar en ouder). Niet-gebruikers worden vaak niet meegenomen. 
Onderzoek naar niet-gebruikers en bezoekers vergt vaak ook een andere aanpak dan 
onderzoek naar leden, bijvoorbeeld in de werving van respondenten en de te bevragen 
thematiek. Deze onderzoeken vinden vaak op bovenlokaal niveau plaats, door PSO‘s, 
landelijke organisaties of door (wetenschappelijke) onderzoekers en externe 
(commerciële) onderzoeksbureaus.

Behoefte aan kennis over niet-gebruikers, laaggeletterden en afhakers
Met het huidige gebruikersonderzoek bereikt men vaak alleen leden. Bibliotheken krijgen 
zo een beeld van de gebruiker in het algemeen, maar het beeld van specifieke doelgroepen, 
zoals laaggeletterden ontbreekt. Bij bibliotheken bestaan duidelijke behoeften wat de te 
onderzoeken doelgroepen betreft. Ze willen graag meer weten over bezoekers en niet-
gebruikers. Ook laaggeletterden en afhakers van de bibliotheken zijn doelgroepen waar 
men graag eens op in zou willen zoomen. In mindere mate zijn ook jongeren en ouderen 
genoemd als interessante doelgroepen. 

Behoefte aan kennis over gebruiker digitale diensten
Een andere doelgroep waar we meer over willen weten, is de gebruiker van de landelijke 
digitale bibliotheek. Naast het aanbod van de fysieke bibliotheek zijn er steeds meer digitale 
diensten beschikbaar gekomen, zoals het recente landelijke e-bookplatform. 

De komende jaren wordt er geïnvesteerd in de landelijke digitale bibliotheek. Om de 
digitale dienstverlening optimaal te laten aansluiten op de wensen en behoeften van de 
gebruikers is het nuttig om meer van hen te weten. Omdat de digitale gebruiker niet perse 
ook gebruik maakt van de fysieke bibliotheek is informatie over deze doelgroep minimaal 
meegenomen in de huidige gebruikersonderzoeken. 

Bij bibliotheken bestaan duidelijke 
behoeften wat de te onderzoeken 
doelgroepen betreft.

Ze willen graag meer weten over 
niet-gebruikers en laaggeletterden.



22  23

Fundamenteel en toegepast onderzoek
Vaak wordt er onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijk en toegepast 
onderzoek, maar toegepast onderzoek kan ook een vorm van wetenschappelijk 
onderzoek zijn. Op hoofdlijnen zijn er twee vormen van (wetenschappelijk) 
onderzoek: fundamenteel en toegepast. Het essentiële verschil tussen funda-
menteel en toegepast onderzoek is dat bij deze laatste het doel is een vooraf 
vastgesteld praktisch vraagstuk op te lossen en gericht is op het ontwikkelen van 
toepassingen. Bij fundamenteel onderzoek is dit niet het doel, maar kan het wel 
uit het onderzoek voortvloeien. Het doel van fundamenteel onderzoek is het 
maken, illustreren en/of toetsen van één of meerdere theorieën. 
Belangrijk bij beide soorten onderzoek is dat ze uitgaat van een zekere 
kwaliteit door te voldoen aan bepaalde conventies binnen de wetenschap. 
Fundamenteel onderzoek wordt vaak binnen universiteiten uitgevoerd en 
toegepast onderzoek vindt vaker plaats binnen organisaties. 

Landelijk of lokaal interessante 
onderzoeksvragen
Bibliotheken hebben zowel onderzoeks-
vragen die relevant zijn voor de eigen 
bibliotheek als onderzoeksvragen die voor 
alle bibliotheken relevant zijn. Zo is inzicht 
in wat de doelgroep laaggeletterden be-
weegt, waar ze tegenaan loopt en waarin 
de bibliotheek kan ondersteunen voor 
elke bibliotheek belangrijk. Hoe tevreden 
laaggeletterden zijn over de eigen biblio-
theek is alleen lokaal van belang. Voor de 
efficiency is het wenselijk om landelijke en 
lokaal interessante onderzoeksvragen goed 
te onderscheiden en eventuele onderzoeken 
te laten verrichten door de organisatie die 
daarvoor het meest geschikt is. 

Inhoudelijke thema’s gebruikers-
onderzoek 
Veel thema’s die binnen het gebruikers-
onderzoek aan de orde komen gaan over 
de belangrijkste bibliotheekfuncties en 
-diensten. 

Veel vragen gaan over de collectie (tevre-
denheid en wensen), het bezoek- en leen-
gedrag, vindbaarheid, inrichting, personeel 
en communicatie. Deze thema’s kwamen 
ook aan bod in de standaard vragenlijst van 
de VOB uit 2006, maar worden tegenwoordig 
wel op een specifiekere manier bevraagd. 

Ook inhoudelijk heeft het gebruikersonder-
zoek in de branche flinke ontwikkelingen 
doorgemaakt en zijn bijvoorbeeld nieuwe 
thema’s zoals het retailconcept, e-books, 
social media en bezuinigingen meegenomen 
in enquêtevragen. Wat de branche bezig-
houdt is hoe het effect van de activiteiten 
is te meten. Het zou goed zijn om meer te 
onderzoeken wat de specifieke rol is van de 
bibliotheek of welke betekenis de bibliotheek 
heeft in het leven van de gebruikers. 

Uitvoeren onderzoek
Veel onderzoek binnen de branche wordt 
uitgevoerd door de PSO’s. Daarnaast 
worden interne bibliotheekmedewerkers, 
stagiaires en zzp’ers in de branche ingezet 
voor het verrichten van onderzoek. 
Het gaat overwegend om toegepaste 
onderzoeken, de branche voert zelf bijna 
geen wetenschappelijke onderzoeken uit. 
Vanuit landelijke organisaties als het SIOB 
worden wel op regelmatige basis weten-
schappelijke onderzoeken ondersteund.

Voor- en nadelen van onderzoek op maat voor eigen bibliotheek
De verschillende typen onderzoek genereren diverse soorten gegevens. Daar zitten voor- 
en nadelen aan. Het voordeel van een eigen, speciaal op maat gemaakt, onderzoek is 
dat het specifiek in gaat op onderzoeksvragen die leven binnen de bibliotheek. Je kiest 
de best passende onderzoeksmethode en formuleert zelf de vragen met de partij die het 
onderzoek uitvoert. Nadelen hiervan zijn dat het relatief duur is, omdat het hele onderzoek 
op maat wordt gemaakt. En los van de kosten, zijn er bij maatwerk geen mogelijkheden 
om de resultaten te vergelijken met die van anderen. En juist het kunnen vergelijken van 
resultaten met anderen kan voor bibliotheken van grote toegevoegde waarde zijn. 
De eigen resultaten zijn dan af te zetten tegen die van anderen en daarmee is meer 
duiding te geven. Zo kun je bij een relatief lage score ten opzichte van andere bibliotheken 
kijken hoe je je op dat punt kunt verbeteren. 
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Het zou goed zijn om meer te 

onderzoeken wat de specifieke rol is 

van de bibliotheek of welke betekenis 

de bibliotheek heeft in het leven van 

de gebruikers." 

"Ook inhoudelijk heeft het gebruikers 

onderzoek in de branche flinke ont-

wikkelingen doorgemaakt en zijn 

bijvoorbeeld nieuwe thema’s zoals 

het retailconcept, e-books, social 

media en bezuinigingen meegenomen 

in enquêtevragen. Wat de branche 

bezighoudt is hoe het effect van de 

activiteiten is te meten. 
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Inzet benchmarking
Bij een aantal onderzoeken die bibliotheken 
kunnen laten uitvoeren is het mogelijk te 
benchmarken met het landelijk gemiddelde. 
Dit is een goede manier om onderzoeks-
gegevens breder in de branche in te zetten. 
Een nadeel is dat benchmarken met dit 
landelijk gemiddelde niet altijd genoeg 
duiding geeft aan de resultaten. 
Bibliotheken kunnen namelijk op bepaalde 
aspecten verschillen van elkaar, alleen al 
door de regio waar de bibliotheek zich be-
vindt en haar inwoners. Binnen het BiebPanel 
is het mogelijk om de individuele resultaten 
van een bibliotheek te vergelijken met die 
van een andere individuele bibliotheek, 
wat meerwaarde kan bieden. Bibliotheken 
moeten expliciet toestemming geven dat 
anderen de resultaten mogen inzien.

Hoewel bibliotheken niet direct concur-
renten van elkaar zijn, is het soms lastig om 
alle kennis die ergens in huis is met anderen 
te delen. Dit speelt zeker als de resultaten 
minder positief zijn. Daarnaast is er ook 
wel schroom om de resultaten of kennis te 
delen uit angst dat (commerciële) partijen 
er met de kennis vandoor gaan. In het 
ontwikkelen van die kennis is vaak veel tijd, 
geld en energie gestoken. 

Segmentatiemodel Mosaic
Segmentatie is een onderwerp dat leeft in 
de bibliotheekbranche. In 2008 werd het 
klantsegmentatiemodel Mosaic geïntro-
duceerd door de VOB. Elsbeth Meijjer 
Cultuuronderzoeken (EMC) maakte op 
basis van de gegevens van Experian en een 
eigen survey-onderzoek klantprofielen 
voor de openbare bibliotheken (‘De Klant is 
Koningin’). In 2012 kregen bibliotheken een 
aanbod om een individuele analyse aan te 
vragen. Met ‘De Klant is Koningin’ en de 
bijbehorende individuele ledenanalyses is 
bij bibliotheken het werken met lifestyle 
segmentatie geïntroduceerd. Het is onder 
andere gebruikt voor specifieke marketing-
acties, maar ook om de klant een gezicht 
te geven richting medewerkers. Verder heeft 
het bij sommigen gediend als basis voor 
de retail inrichting. Daarnaast hebben 
sommige bibliotheken een duidelijke keus 
gemaakt voor bepaalde klantgroepen en 
hiermee meer focus gecreëerd. 

"Met ‘De Klant is Koningin’ en de bijbehorende 

individuele ledenanalyses is bij bibliotheken 

het werken met lifestyle segmentatie geïntro-

duceerd. Het is onder andere gebruikt voor 

specifieke marketingacties, maar ook om de 

klant een gezicht te geven richting medewerkers. 

Verder heeft het bij sommigen gediend als 

basis voor de retail inrichting. 

Daarnaast hebben sommige bibliotheken een 

duidelijke keus gemaakt voor bepaalde klant-

groepen en hiermee meer focus gecreëerd." 



28  29

Wens voor verdiepingsslag segmentatiemodel
De ontwikkeling van een segmentatiemodel voor bibliotheken stelde hen in staat om 
op een andere manier naar de klanten te kijken. De klanten werden niet alleen op een 
andere manier geclusterd, maar er werden ook andere gegevens toegevoegd aan de ver-
schillende doelgroepen als hun wensen en behoeften, maar ook interesses en hoe zij in 
het leven staan. Op dit moment is er sterke behoefte aan een verdiepingsslag: de huidige 
segmenten zijn verouderd en men wil een koppeling kunnen maken met het leden- en 
uitleenbestand, zodat de segmenten ook een duidelijke component bibliotheekgebruik 
krijgen. Verder is er een sterke behoefte om de nieuwe Mosaic-segmenten op huishoudniveau 
(in plaats van postcodeniveau) te kunnen gebruiken.

Behoefte aan kennis en het delen ervan
Vanuit de bibliotheken komt duidelijk naar voren dat er in de breedte behoefte is aan het 
delen van kennis. Zowel over gebruikersonderzoek, maar ook over relevant onderzoek dat 
andere partijen dan de bibliotheek organiseren of andere kennis die van belang is. 
Hierbij gaat het niet zozeer om het delen van complete rapporten, maar meer om de duiding 
en interpretatie ervan, samenvattingen en best practices. Wat kun je als bibliotheek met 
de onderzoeksresultaten? Hoe ga je er concreet mee aan de slag? Dat dit op het moment 
niet zo goed van de grond komt heeft te maken met het feit dat niet elke bibliotheek 
zomaar gegevens openbaar wil maken en wil delen.

Doelgroepsegmentatie
Het segmenteren van consumenten houdt in dat je je huidige en potentiële 
klanten opdeelt in doelgroepen. Segmenteren kan op verschillende achtergrond-
variabelen als leeftijd en geslacht, maar ook op lifestyle. Eén van de systemen 
waarmee dat kan is Mosaic. Dit systeem, dat door Experian op de markt is 
gebracht, geeft  inzicht in demografie (locatie, leeftijd, geslacht, gezinssamen-
stelling), socio-economische kenmerken (opleiding, inkomen), levensstijl 
(normen en waarden), cultuur en gedrag.

"Vanuit de bibliotheken komt duidelijk naar 

voren dat er in de breedte behoefte is aan het 

delen van kennis. Zowel over gebruikersonder-

zoek, maar ook over relevant onderzoek dat 

andere partijen dan de bibliotheek organiseren 

of andere kennis die van belang is."
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Op basis van de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen die we waarnemen in de 
branche schetsen we een visie op gebruikersonderzoek. We hebben gekozen voor een 
visie over vijf jaar omdat dit tijdsbestek ongeveer overeen komt met een beleidsplan. 
Het is dichtbij genoeg om de eerste stappen te kunnen zetten en ver weg genoeg om niet 
te blijven steken in de dagelijkse werkelijkheid.

Op basis van de inventarisatie constateren we dat het wenselijk is dat de branche de 
komende vijf jaar stappen zet op het vlak van:

• Kwalitatief hoogwaardig onderzoek
• Kwalitatief hoogwaardige onderzoeksinstrumenten
• Verrichten van minimaal een keer per twee jaar gebruikersonderzoek
• Meer kennis over specifieke doelgroepen
• Naar een (nieuw) segmentatie model
• Meer en breder delen van kennis

Visie op gebruikers-
onderzoek in de 
bibliotheekbranche 
over vijf jaar

2 
Kwalitatief hoogwaardig onderzoek
Kwalitatief hoogwaardig onderzoek levert 
inzichten op die de bibliotheek verder op 
weg helpt en toekomstbestendig maakt. 
Om over vijf jaar goede inzichten in de 
klanten te kunnen hebben is het belangrijk 
dat de branche het belang van gebruikers-
onderzoek inziet en daar gericht op in gaat 
zetten. Om de kwaliteit te waarborgen is 
het compleet doorlopen van de plan-
do-check-act cyclus (PDCA-cyclus) of de 
hieronder genoemde drie fasen nodig: 

1 Het formuleren van de onderzoeks- 
 vraag en onderzoeksdoelstelling
2 Het kiezen van de juiste methode 
 en de uitvoering van het onderzoek  
 inclusief de analyse
3 Het inbedden van de resultaten uit  
 het onderzoek in strategie en beleid

Aan de basis van goed onderzoek staat 
een heldere onderzoeksvraag die ook de 
methode van onderzoek bepaalt. Bij de 
uitvoering is het belangrijk om de ant-
woorden op onderzoeksvragen op een juiste 
manier te verkrijgen. Om dat te bereiken 
moeten vragen begrijpelijk en eenduidig zijn 
geformuleerd en moet het gaan om bij-
voorbeeld een representatieve steekproef. 

Daarnaast is het zorgvuldig omgaan met 
de privacy van respondenten, de juiste 
statistische en methodologische kennis en 
het formuleren van heldere conclusies en 
aanbevelingen van belang. De antwoorden 
op de onderzoeksvragen dragen vervolgens 
bij aan het bijstellen of aanscherpen van 
strategie en beleid. Het uitgangspunt is 
dus altijd de onderzoeksvraag, vandaar dat 
het wenselijk is dat bibliotheken bekijken 
welke onderzoeksvragen er leven en op 
basis daarvan onderzoek doen of daartoe 
opdracht geven. Bibliotheken kunnen 
ondersteuning krijgen om goed onderzoek 
van de grond te krijgen, bijvoorbeeld bij 
organisaties als PSO’s en andere onder-
zoeksbureaus. 

Koppelen eigen onderzoeksvragen en 
die van de gemeente
Het komt regelmatig voor dat verschillende 
stakeholders (zoals de gemeente) vragen 
hebben over de tevredenheid, wensen en/
of behoeften van de klant. Het is begrijpelijk 
dat deze vragen leven en dat de bibliotheek 
daar antwoord op wil geven. En ook hierbij 
geldt dat het belangrijk is de onderzoeks-
vragen helder te formuleren. In de ideale 
situatie worden deze ‘onderzoeksvragen 
van buitenaf’ gekoppeld aan de eigen on-
derzoeksvragen van de bibliotheek. Als het 
goed is lopen deze niet ver uiteen. 
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Verrichten van minimaal een keer per twee jaar gebruikersonderzoek
Om goed te weten wat er speelt bij de (potentiële) klanten is het belangrijk om vaker 
onderzoek te doen dan eenmaal per vier jaar. Op deze manier kan op kortere termijn worden 
ingespeeld op de wensen en behoeften van de klant. Een frequentie van minimaal een 
keer per twee jaar gebruikersonderzoek doen is wenselijk. 

Wanneer onderzoek wordt gedaan op basis van de eigen onderzoeksvragen van de biblio-
theek is het eenvoudiger om de resultaten toe te passen in strategie en beleid. Je vraagt 
tenslotte naar de zaken die je ook echt wilt weten en krijgt als het goed is resultaten waar 
je mee aan de slag kunt (de A uit de PDCA-cyclus).

Kwalitatief hoogwaardige onderzoeksinstrumenten
Om goed onderzoek te kunnen doen zijn kwalitatief hoogwaardige instrumenten nodig. 
Binnen de onderzoeksbranche worden er nieuwe methodes ontwikkeld. Deze spelen in op 
het feit dat mensen niet meer automatisch bereid zijn om mee te doen aan regulier ge-
bruikersonderzoek waarbij ze lange vragenlijsten beantwoorden achter de pc. Ook binnen 
de bibliotheekbranche wordt gekeken naar onderzoek op andere devices en via bijvoorbeeld 
social media of apps. Die kunnen gericht worden ingezet tijdens het bibliotheekbezoek 
van een lid. Het is aan de bibliotheekbranche om deze ontwikkelingen te volgen en waar 
mogelijk te experimenteren met nieuwe onderzoeksmethodes. 

Het is wenselijk om de gebruikte instrumenten regelmatig tegen het licht te houden 
en te kijken of de kwaliteit en toepasbaarheid voor de verschillende bibliotheken nog 
voldoende is. Wat de klanttevredenheidsonderzoeken betreft moet gekeken worden hoe 
de verschillende methodieken van de PSO’s op elkaar kunnen aansluiten, met name om 
resultaten te vergelijken. Hiervoor zouden de methoden van Cubiss en ProBiblio geïntegreerd 
kunnen worden. Voor BiebPanel is het interessant om te kijken naar mogelijkheden van 
uitbreiding, om zo tot een landelijk panel te komen. Het ontwikkelen van nieuwe instru-
menten lijkt niet nodig.

"Ook binnen de bibliotheekbranche wordt gekeken naar 

onderzoek op andere devices en via bijvoorbeeld social 

media of apps. Die kunnen gericht worden ingezet tijdens 

het bibliotheekbezoek van een lid. Het is aan de bibliotheek-

branche om deze ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk 

te experimenteren met nieuwe onderzoeksmethodes." 
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Meer kennis over
specifieke doelgroepen 
De afgelopen jaren is er binnen bibliotheken 
veel kennis opgedaan over de leden. 
Daarbij is gebleken dat het bevragen van 
niet-gebruikers lastig is. Het bereiken van 
deze groep is een probleem. Bovendien is 
het een extra uitdaging om deze mensen 
goed te bevragen nu bibliotheken in een 
transitiefase zitten en het moeilijk is om 
aan te geven wat we van deze groep 
willen weten. 

Bibliotheken doen veel meer dan het uitle-
nen van boeken en het zou mooi zijn als we 
de bezoekers en de niet-gebruikers op een 
goede manier kunnen betrekken bij deze 
transitiefase. De kennis over deze twee 
doelgroepen is juist nu interessant en 
essentieel en het is wenselijk om die op 
een structurele manier te vergroten: hoe 
zien zij de bibliotheek en wat zijn hun wensen 
en behoeften? 

Maar er zijn meer doelgroepen waarover 
we meer kennis willen hebben. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om doelgroepen als laag-
geletterden, afhakers, jeugd en senioren 
en ook de groeiende groep klanten die 
gebruik maakt van de landelijke digitale 
bibliotheek, bijvoorbeeld voor het lenen 
van e-books of het opzoeken van informatie. 
Het zou goed zijn als met name de kennis 
over laaggeletterden, afhakers, jeugd 
en senioren de komende jaren wordt 
vergroot, omdat er bij de bibliotheken veel 
behoefte aan die kennis is.

Bij het vergaren van kennis over specifieke 
doelgroepen is het belangrijk om twee za-
ken mee te nemen. Welke kennis over deze 
doelgroepen is al aanwezig in de branche? 
Op deze manier wordt er efficiënt omge-
gaan met de al beschikbare kennis. 

Ten tweede is het van belang goed te 
kijken waar de kennis over specifieke doel-
groepen het beste kan worden opgedaan. 
Soms is er behoefte aan specifieke lokale 
kennis, maar andere onderzoeksvragen 
lenen zich meer voor bovenlokaal onderzoek. 
De verschillende bibliotheken kennen hun 
eigen setting, maar dat is niet altijd het 
sterkste argument om onderzoek lokaal uit 
te voeren.

 Als alle bibliotheken met een (gelijksoortig) 
vraagstuk te maken hebben, of als het 
(kosten)efficiënter is, is het wenselijker om 
vraagstukken bovenlokaal op te pakken. 
Een goede aanpak om tot meer afstemming 
te komen is om op basis van de onder-
zoeksvragen een keuze te maken om het 
vraagstuk lokaal of bovenlokaal op te pakken. 
Daarnaast moeten partijen binnen de 
branche elkaar meer op de hoogte houden 
welke onderzoeken er worden gedaan en 
waar, om overlap te voorkomen en mogelijk 
onderzoeksvragen te bundelen.

Waar kan de kennis over 
specifieke doelgroepen het 
beste worden opgedaan?

Welke kennis over specifieke 
doelgroepen is al aanwezig

in de branche?

"Bibliotheken doen veel meer dan het uitlenen van 

boeken en het zou mooi zijn als we de bezoekers 

en de niet-gebruikers op een goede manier kunnen 

betrekken bij deze transitiefase. De kennis over 

deze twee doelgroepen is juist nu interessant en 

essentieel en het is wenselijk om die op een 

structurele manier te vergroten: hoe zien zij de 

bibliotheek en wat zijn hun wensen en behoeften?"
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Naar een (nieuw) segmentatiemodel
Binnen de branche blijkt er behoefte te zijn aan een segmentatiemodel. Een dergelijk 
model kan de bibliotheek handvatten bieden bij het verdiepen van de kennis over de 
(potentiële) klant, maar ook bij het bereiken van de potentiële klant. Deze verdieping is 
de komende jaren nodig om de bibliotheken te ondersteunen. Om ook over vijf jaar diep-
gaande informatie te hebben over de (potentiële) klant, is het daarom goed om het model 
van Mosaic door te ontwikkelen.

Uit de ervaringen met de introductie van het segmentatiemodel van Mosaic is gebleken 
dat het voor bibliotheken lastig is om dit in te bedden in de organisatie en in strategie en 
beleid. Sinds de ontwikkeling van het model in 2008 zijn bibliotheken ondersteund bij de 
implementatie en zij lijken er nu aan gewend. Het is dan ook niet wenselijk de branche 
opnieuw kennis te laten maken met een nieuw segmentatiesysteem. Het model zoals 
het er nu nog ligt, is echter zodanig verouderd dat het niet meer toe te passen is op de 
huidige klant. Ook de ontwikkelaar van het model (Experian) werkt inmiddels met een  
vernieuwd model. Bovendien zaten er enkele beperkingen aan het oorspronkelijke model 
zoals het ontbreken van de bezoekers en niet-gebruikers. 

De behoefte vanuit de bibliotheken aan een actueel segmentatiemodel blijkt uit de 
verschillende vragen van bibliotheken aan PSO’s op dit gebied. Daarnaast zien we verschil-
lende initiatieven rondom het gebruik van Mosaic door lokale bibliotheken waar ook geld 
mee gemoeid is. Het doel van het project Consumer Insights is om (kosten)efficiënter te 
werken. Daarom geven we prioriteit aan de doorontwikkeling van het doelgroepenmodel 
van Mosaic. 

Meer en breder delen van kennis
De komende vijf jaar zou de branche in moeten zetten op kenniscirculatie. Daarbij gaat 
het dan om kennisdeling tussen lokale bibliotheken, tussen verschillende lagen binnen het 
bestel (lokaal, provinciaal en landelijk) of tussen toegepast en wetenschappelijk onderzoek. 
Dat is nodig omdat de kennis die nu wordt vergaard nog niet altijd terecht komt op de 
plekken waar er behoefte aan is. Het is wenselijk dat bibliotheken bij het delen van kennis 
een open houding hebben naar andere bibliotheken en toestemming geven om onder-
zoeksresultaten en het onderling vergelijken van deze resultaten mogelijk maken. 
Op deze manier zorgen we er als branche voor dat bibliotheken zich optimaal kunnen 
ontwikkelen en op de toekomst zijn voorbereid.
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Plan van aanpak: 
naar optimaal 
gebruikersonder-
zoek binnen de 
bibliotheekbranche

3 

Om ervoor te zorgen dat we over vijf jaar op een kwalitatief hoogwaardige manier inzichten 
kunnen verwerven in de (potentiële) gebruikers, zijn de volgende acties in de branche nodig. 

Acties lokale bibliotheek
Toename kennisniveau. Het is wenselijk als het kennisniveau bij bibliotheken over het 
opzetten, uitvoeren en inbedden van onderzoek omhoog gaat. Dit is nodig om de 
kwaliteit  van de resultaten en de vertaling van deze resultaten naar de praktijk te 
kunnen (blijven) borgen.
Toename kenniscirculatie. Bestaande kennis van onderzoek en onderzoeksresultaten 
moet  meer circuleren en buiten de grenzen van het eigen werkgebied worden gedeeld.

Acties provinciale service organisaties/uitvoerders bibliotheekonderzoek
Creëren van benchmarkmogelijkheden. Er moeten (meer) mogelijkheden komen om 
onderzoeksgegevens met elkaar te vergelijken.
Experimenteren met nieuwe methodes. Het is gewenst dat deze organisaties inzetten 
op nieuwe, up-to-date onderzoeksmethoden en -technieken en dat bestaande onder-
zoeksmethoden en -technieken actueel blijven. 

Acties op landelijk niveau
Ophalen van kennis over specifieke doelgroepen. Zowel het verkrijgen van resultaten 
via (landelijk) onderzoek als de (door)ontwikkeling van een segmentatiemodel.
Toename kenniscirculatie mogelijk maken. Het aandragen en bekend(er) maken van 
mogelijkheden om kennis te delen op landelijk niveau.

>

>

>

>

>

>
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"De branche moet meer kennis gaan delen en zorgen dat 

de kennis uit onderzoek daar terecht komt waar er vraag 

naar is. Dat begint in eerste instantie bij het afstemmen

van onderzoeken. Welke vraagstukken worden waar 

onderzocht en hoe zijn vraagstukken te bundelen en 

gezamenlijk op te pakken?"

 

Ook andere partijen in de branche hebben een rol waar het gaat om kenniscirculatie. 
Die zit onder meer in het ondersteunen en het mogelijk maken van kennisdeling. 
Op landelijk niveau initieert het SIOB het project ‘landelijke onderzoeksagenda’ wat zorgt 
voor het afstemmen van onderzoeken binnen de branche. Daarnaast faciliteert  het SIOB 
kennisdeling met het platform Biebtobieb. Ook verzamelt zij kennis in de vorm van 
(onderzoeks)rapporten in de Kennisbank, een database die voor iedereen te raadplegen is 
via de website. De opgedane kennis wordt via de Bibliotheekmonitor geduid en in
samenhang gepresenteerd. In 2014 is het SIOB een programma kennisdeling gestart om 
de kenniscirculatie binnen de branche nog meer te stimuleren en te faciliteren. Het SIOB 
legt binnen haar programma’s ook links met relevante onderzoeken buiten de branche.

Verder zijn er verschillende initiatieven bij andere bovenlokale organisaties die de kennis 
bundelen en duiden. Verschillende PSO’s (waaronder Cubiss en ProBiblio) hebben ken-
nisdelingsprojecten. Dit gebeurt via diverse bijeenkomsten, maar ook door middel van het 
e-magazine DURF! dat Cubiss in 2013 introduceerde. Daarnaast werkt Bibliotheek.nl aan 
de ontwikkeling van het DataWareHouse, waar verschillende soorten geregistreerde data 
samen komen. 

Naast het ondernemen van genoemde 
acties per niveau of laag, is het ook van 
belang dat ondersteuning van de activiteiten 
op andere niveaus plaatsvindt. 
Door samenwerking binnen het niveau 
en tussen de verschillende niveaus werken 
we toe naar een toekomstbestendig biblio-
theekbestel.

Toelichting te ondernemen 
acties per niveau en rol 
andere partijen

Toename kennisniveau onderzoek
Om de kwaliteit van onderzoek te kun-
nen waarborgen, is het van belang dat 
bibliotheken hun kennis over de drie fasen 
(opzet, analyse, inbedding) van onderzoek 
vergroten. Bibliotheken moeten in ieder 
geval het belang van alle fasen van onder-
zoek inzien. Dit kan door een of meerdere 
verantwoordelijke(n) te benoemen die 
zich verdiepen in de materie en landelijke 
trends en ontwikkelingen op dit gebied in 
de gaten houden.  

Alleen het vergroten van de kennis over 
onderzoek zorgt ervoor dat een bibliotheek 
in staat is om kwalitatief hoogwaardig onder-
zoek te doen en met de resultaten aan de 
slag te gaan. Hierbij kan de bibliotheek de 
expertise van PSO’s of onderzoeksbureaus 
benutten om hen te begeleiden bij alle fasen. 
De PSO’s kunnen een belangrijke rol spelen 
bij de interpretatie van onderzoeksresultaten 
en de kwaliteitsborging.

Toename kenniscirculatie onderzoek
De branche moet meer kennis gaan delen 
en zorgen dat de kennis uit onderzoek daar 
terecht komt waar er vraag naar is. 
Dat begint in eerste instantie bij het 
afstemmen van onderzoeken. Welke vraag-
stukken worden waar onderzocht en hoe 
zijn vraagstukken te bundelen en gezamenlijk 
op te pakken? De circulatie van kennis is 
cruciaal omdat het ook bij kan dragen aan 
de toename van het kennisniveau over 
onderzoek bij bibliotheken.

Binnen deze beweging ligt dus een 
verantwoordelijkheid bij de bibliotheek: 
de delingsbereidheid moet aanwezig zijn. 
Het openstellen van de resultaten voor 
andere bibliotheken, maakt het mogelijk 
om goede vergelijkingen te maken en dat 
stelt bibliotheken nog beter in staat om 
van elkaar te leren. Daarnaast is het aan de 
lokale bibliotheken om gebruik te maken 
van de faciliteiten die de bovenlokale 
organisaties hen bieden. Platforms zijn 
er in diverse soorten en maten, het is nu 
nodig om de actie of kenniscirculatie 
verder op gang brengen. Daarbij helpt 
kenniscirculatie bibliotheken ook in het 
doorlopen van de onderzoeksfasen en de 
kwaliteitsborging. Voordat de bibliotheek 
daadwerkelijk een onderzoek start kan zij 
namelijk bekijken wat er al bekend is over 
dit type onderzoek: waar liggen bepaalde 
aandachtspunten en lacunes, waar moet 
rekening mee worden gehouden?
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Creëren van benchmarkmogelijkheden
De branche heeft onderzoeksinstrumenten 
nodig die vergelijking mogelijk maken. 
Ook de VOB benadrukt dit in haar 
branchestrategie. Uiteraard hangt deze 
behoefte ook af van de eerder genoemde 
fasen: om welke onderzoeksvraag gaat het 
en welke methodiek past daarbij? 
Om aan de behoefte aan resultaatvergelijking 
te voldoen, is het nodig om op het niveau 
van de uitvoerders van bibliotheekonder-
zoek (PSO’s met een onderzoeksafdeling) 
een en ander (door) te ontwikkelen in de 
onderzoeksinstrumentaria, zoals het KTO en 
BiebPanel. Dit zorgt voor (meer) mogelijk-
heden om te benchmarken. In overleg met 
de betrokken PSO’s gaat het projectteam 
Consumer Insights kijken welke mogelijk-
heden hier zijn. 

Experimenteren met nieuwe methodes
Het is voor bibliotheken van belang om de 
ontwikkelingen in de onderzoeksbranche 
te volgen en daarin mee te ontwikkelen. 
Op die manier blijven de eigen onderzoeks-
instrumenten up-to-date en is het mogelijk 
om goed onderzoek te blijven uitvoeren. 

Uitvoerders van bibliotheekonderzoek 
(PSO’s met een onderzoeksafdeling) 
hebben hierin een voortrekkersrol, maar 
ook het SIOB kan hierin een rol spelen. 
Zowel het SIOB als de PSO’s hebben een rol 
in het zicht houden op de (kwaliteit van) 
instrumenten en signaleren van nieuwe 
behoeften bij bibliotheken. 

Om te kunnen experimenteren met nieuwe 
onderzoeksmethodes zijn echter lokale 
bibliotheken nodig om een pilot mee uit te 
voeren.  

Het is belangrijk dat bibliotheken inzien 
dat actueel onderzoek een steentje bij kan 
dragen aan de waarde en kwaliteit van de 
bibliotheek als geheel. Actueel onderzoek 
gaat ook over actuele  resultaten: het 
verhogen van de onderzoeksfrequentie bij 
lokale bibliotheken (dus vaker dan één keer 
per vier jaar)  zorgt ervoor dat bibliotheken 
beter kunnen inspelen op actuele ontwik-
kelingen en interventies. Dit maakt het 
onderzoek effectiever. 

Ophalen van kennis over specifieke doelgroepen
Er is geconstateerd dat er meer kennis nodig is over specifieke doelgroepen. Het project-
team Consumer Insights gaat een onderzoeksvoorstel doen om meer informatie te krijgen 
over de wensen van de doelgroepen laaggeletterden en niet-gebruikers van bibliotheken. 
Ook komen deze thema’s op de landelijke onderzoeksagenda van het SIOB.

Daarnaast is er behoefte aan een nieuw segmentatiemodel. Op dit moment worden er 
initiatieven genomen door verschillende bibliotheekorganisaties om aan de slag te gaan 
met Mosaic. Het is aan het projectteam Consumer Insights om deze initiatieven te bundelen 
en samen met de branche de mogelijkheden voor een nieuw segmentatiemodel te onder-
zoeken. Bestaande initiatieven zoals DataWareHouse worden hierin meegenomen.
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Bijlage 1 
Samenstelling klankbordgroep
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