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Marktonderzoek
Digitaal lezen, informatie en privacy
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1. Inleiding

De huidige tijd staat in het teken van enorme veranderingen door de toenemende 
technologisering, de  globalisering, de groeiende invloed van de media en het ontstaan 
van nieuwe netwerken. Deze ontwikkelingen raken de kerntaken van de bibliotheek, met 
name op het gebied van lezen en informatie. De digitalisering van informatie heeft het 
gedrag van de consument ingrijpend veranderd. 

Om te kunnen inspelen op deze veranderingen hebben bibliotheken behoefte aan 
actuele, betrouwbare informatie over consumentengedrag op het gebied van lezen en 
informatie. Het vergroten van de waarde van de bibliotheek voor de individuele gebruiker 
wordt steeds belangrijker, doordat lidmaatschap geen vanzelfsprekendheid meer is. 
Ook is een blik in de nabije toekomst van belang voor het bedenken van aansprekende 
dienstverlening gericht op verschillende typen gebruikers.

In 2012 heeft Cubiss in opdracht van de Brabantse Netwerkbibliotheek een 
marktonderzoek uitgevoerd. Doel is het onderscheiden van groepen met verschillende 
behoeften op de kerngebieden van de bibliotheek, te weten lezen en informatie. Via het 
online burgerpanel van Intomart GfK is gekozen voor een representatieve steekproef uit 
de bevolking van Brabant. In totaal hebben 5369 personen de vragenlijst ingevuld.

De centrale vraag is: welk type gebruiker heeft behoefte aan welke producten en diensten 
op het gebied van lezen en informatie?

Het onderzoek levert informatie op over consumentengedrag op het gebied van (digitaal) 
lezen, sociale media en informatiebehoefte. De verzamelde data zijn geschikt voor een 
segmentatie naar gebruikerstypen, waarmee een beeld wordt geschetst van verschillende 
groepen op basis van de behoefte aan lezen en informatie. Inzicht in de behoeften van de 
(potentiële) gebruiker helpt de bibliotheek bij het aanbieden van producten en diensten.

In het volgende hoofdstuk wordt de overgang van het lezen van papier naar 
scherm uiteengezet. In hoofdstuk drie staan de belangrijkste bevindingen rondom 
informatiebehoefte, leesgedrag, sociale media, privacy en bibliotheekdiensten. 
Hoofdstuk vier geeft een korte typering van zeven verschillende groepen gebruikers. 
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2. Van papier naar scherm: voorlopers en volgers

De overgang van papier naar scherm

Digitalisering heeft een enorme invloed op onze 
informatiesamenleving.  Uitgevers van kranten, 
tijdschriften en andere media moeten zich in rap tempo 
aanpassen aan een nieuw tijdperk. Voor bibliotheken is de 
meest opvallende verschijningsvorm van digitale content 
het ebook.  

Het mediaconsumptiepatroon verandert, met name bij 
de jeugd. Twee- en driejarigen maken al gebruik van de 
iPad. We lezen meer van het scherm, we zappen meer, en 
met name jongere generaties zijn meer beeldgericht dan 
tekstgericht. Er vindt een verschuiving plaats naar mobiel 
internet. We spreken van de connected consumer, die altijd 
en overal toegang heeft tot informatie en sociale media via 
zijn smartphone of tablet. 

Intussen wordt er volop gespeculeerd over de gevolgen 
van de digitalisering op het leesgedrag. Voor bibliotheken 
is dit met name relevant, omdat lezen en de uitleen 
van boeken de belangrijkste redenen zijn voor mensen 
om gebruik te maken van de bibliotheek. Wat is de 
toegevoegde waarde van digitaal lezen? Welke waarden 
van het ‘papieren medium’ gaan er verloren in de digitale 
vorm? Zo zijn er mensen die beweren dat het lezen van een 
beeldscherm ten koste gaat van het vermogen tot ‘diep’ dus 
geconcentreerd en langere tijd aan een stuk lezen. 

Voorlopers en volgers op de digitale lezersmarkt 

Veranderingen in mediagebruik gaan langs wegen van 
geleidelijkheid. De verspreiding van innovaties is een 
sociaal proces met voorlopers en volgers. Voorlopers 
zijn mensen die geïnteresseerd zijn in technologische 
vernieuwingen. Zij zijn voor de volgers vaak een vraagbaak 
voor deze nieuwigheden (Huysmans en De Haan 2010). 

De adoptie van het digitale boek wijkt in sociaal opzicht 
wat af van wat bij de verspreiding van computers, internet 
en mobiele telefoons te zien was. Daar waren het steevast 
jongeren, mannen en hoogopgeleiden die voorop liepen. 
Ouderen, vrouwen en laagopgeleiden behoorden tot de 
volgers (Robinson 2003; De Haan 2003; Huysmans en De 
Haan 2010). Bij het digitale lezen zien we een enigszins 
afwijkend patroon. Hier zien we bij de voorlopers een 
combinatie van twee groepen: de groep veellezers en de 
groep ‘gadgetfreaks’. Laatstgenoemden hebben als drijfveer 
vooral het willen uitproberen van nieuwe apparatuur, 
terwijl de veellezers gedreven worden door de liefde 
voor het lezen. Vandaar dat het profi el van de digitale 
boekenlezer wat afwijkt van dat van de media-innovator 
in het algemeen. De digitale boekenlezer  is, althans voor 
zover die van een e-reader leest (en niet van een tablet, 
laptop, desktop of smartphone) relatief vaak vijftigplusser 
en ook vrouwen zijn in de (lichte) meerderheid. ‘Pixellezers’ 
voldoen wel aan het innovatorprofi el: ze zijn relatief 
jong en mannen zijn onder hen in de meerderheid. Beide 
groepen zijn relatief hoog opgeleid (Witte 2011; Witte en 
Van Nood 2012). 

Innovators Early adopters Early majority Late majority Laggards

Product
Levens
Cyclus

16%34%34%13,5%2,5%

TijdEverett Rogers, Diffusion of Innovations
Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plc.gif

Huysmans en De Haan (2010) hebben laten zien dat de 
groepen die in Nederland voorop lopen bij de adoptie 
van digitale (media)technologie voldoen aan het geijkte 
profi el: eerder jong dan oud, eerder man dan vrouw, eerder 
hoog- dan laagopgeleid, eerder rijk dan arm en eerder 
met dan zonder een betaalde baan. Daar komt bij dat 
innovators en early adopters niet alleen in bezit zijn van 
en gebruik maken van digitale technologie, maar op veel 
meer terreinen actiever zijn dan de volgers. Zo hebben 
ze belangstelling voor een breed palet aan onderwerpen 
en zijn ze fervente cultuurbezoekers. Opmerkelijk is dat 
innovators bij het lezen van papieren boeken en dagbladen 
juist een achterstand laten zien. Voor early adopters geldt 
dat niet.

Het gegeven dat gadgetfreaks tot de voorlopers bij het 
digitale lezen behoren, heeft al met al meer te maken 
met hun fascinatie voor nieuwe apparatuur, die tot een 
vroegtijdige aanschaf heeft geleid, dan met hun liefde 
voor het lezen. We kunnen het digitale lezen, in deze groep 
voornamelijk van tablets, laptops en smartphones, duiden 
als een bijproduct van hun voorliefde voor technische 
innovaties.

Waar de vrouwelijke leesvoorkeur duidelijk uitgaat 
naar boeken, verkiezen mannen de krant en houden 
de seksen elkaar qua leestijd min of meer in evenwicht 
(Huysmans en De Haan 2010). Dat ouderen een groter 
deel van hun mediatijdbudget aan boeken, kranten 
en tijdschriften besteden dan jongeren heeft voor een 
belangrijk deel te maken met de ‘mediamix’ waarmee 
ze als kinderen en jongeren zijn opgegroeid. Jongere 
generaties groeien op met een heel divers palet aan media 
waarin de audiovisuele en (voor de jongste generaties) 
de digitale media beeldbepalend zijn. Hun ouders en 
grootouders lazen in hun jeugd meer boeken, omdat er 
minder concurrentie was voor het lezen (zie Huysmans en 
Hillebrink 2008). Onder jongere generaties zien we nog 
steeds scheidslijnen naar opleidingsniveau terug. 

Het ligt in de lijn der verwachting dat voor mensen die 
graag en divers lezen, het relatieve voordeel van een 
e-reader groter is. Ze kunnen makkelijk veel boeken op 
het apparaat kwijt, hebben dus altijd een behoorlijke 
bibliotheek bij zich en kunnen iets op de aanschafprijs 
besparen. 
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3. Resultaten

3.1  Internet en sociale media

Apparaten in een huishouden
Pc en laptop zijn in de meeste huishoudens aanwezig. Meer 
dan 50% van de Brabanders heeft toegang tot internet via 
een smartphone. 32% van de respondenten heeft een tablet 
en 12% wil er op korte termijn één aanschaffen. Ongeveer 
in de helft van de huishoudens staat een spelcomputer en 
40% maakt gebruik van interactieve televisie. De e-reader 
is geen wijdverbreid fenomeen: 13% van het publiek heeft 
er een. 

Informatie zoeken op internet
Er wordt het vaakst informatie gezocht over producten, 
diensten en bedrijven. Iets meer dan één op de tien mensen 
zoekt op internet naar informatie over boeken. 

producten    33%

diensten / bedrijven  26%

boeken    12%

reizen    11%

vacatures   11%

culturele uitstapjes  11%

horeca    7%

huisvesting   6%

Activiteiten op internet
Veel mensen gebruiken internet om te winkelen. Er is een 
kleine groep die frequent muziek of fi lms downloadt of 
online afspeelt. Een nog kleinere groep is vaak bezig met 
het uploaden van muziek en fi lm. Frequent een eigen 
weblog bijhouden is iets voor een heel klein deel van het 
publiek, evenals het reageren op online discussies.

0 20 40 60 80 100 120
niet in huiswil komend jaar kopenin bezit

interactieve TV

spelcomputer

e-reader

tablet

smartphone

pc / laptop

Media-apparatuur in huis
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op internet voor...

Sociale media
Facebook en Hyves zijn de populairste sociale netwerken: 
zes op de tien internetgebruikers heeft een account. Op 
LinkedIn en Twitter is dat resp. 29% en 25%. Nieuwkomers 
zijn onder meer Instagram, Pinterest en Tumblr. Facebook 
heeft de meeste langdurige gebruikers en kent de grootste 
groei. Hyves kent veel langdurige gebruikers, maar lijkt over 
zijn hoogtepunt heen en heeft nauwelijks nieuwe aanwas. 
Twitter groeit nog steeds maar de groei vlakt af. Whatsapp, 
een gratis berichtendienst voor smartphonegebruikers 
groeit nog. Pinterest maakt een snelle groei door maar 
heeft in absolute zin nog vrij weinig gebruikers, net als 
Foursquare, GetGlue en Tumblr.

Aantal volgers op sociale netwerken
De meeste mensen hebben maximaal 
50 volgers of vrienden op sociale 
netwerken. Ook zijn er veel mensen 
met tussen de 51 en 200 contacten. 
Meer dan 500 contacten komt weinig 
voor. 

meer dan 500

201 tot 500

101 tot 200

51 tot 100

1 tot 50

meer dan 500

201 tot 500

101 tot 200

51 tot 100

1 tot 50

meer dan 500

201 tot 500

101 tot 200

51 tot 100

1 tot 50

meer dan 500

201 tot 500

101 tot 200

51 tot 100

1 tot 50

meer dan 500

201 tot 500

101 tot 200

51 tot 100

1 tot 50

% gebruikers social media

Facebook Twitter Hyves LinkedIn
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3.2  Lezen

Het lezen van boeken, kranten en tijdschriften
Er worden nog veel papieren media gelezen. Bijna de helft 
van de Brabanders leest boeken, kranten en tijdschriften 
nog altijd alleen van papier. Vrijwel niemand leest alleen 
maar digitaal. 

In de fi guren op deze pagina is weergegeven hoeveel 
mensen minstens eens per week lezen van papier of lezen 
van een beeldscherm, voor verschillende doeleinden. Twee 
derde van de Brabanders leest wekelijks of vaker om de 
actualiteit te volgen (krantenlezers) en bijna de helft van 
de Brabanders leest elke week wel een roman of verhaal ter 
ontspanning. Ruim één op de vijf Brabanders leest voor het 
werk of de studie van papier. 

Digitaal lezen doet men vooral vanwege de actualiteiten. 
Digitaal voorlezen doen maar weinig mensen. 

Lezen vanaf pc, tablet, e-reader of smartphone
De vaste pc of laptop wordt het vaakst gebruikt om te lezen 
voor werk en studie en voor specifi eke onderwerpen en 
actualiteiten. Voor het ‘plezierlezen’ wordt even vaak een 
tablet als een e-reader gebruikt, maar vaker de vaste pc of 
laptop. Het voorlezen van digitale kinderboeken gebeurt 
vanaf de vaste pc, laptop of de tablet. De e-reader wordt 
vooral gebruikt voor het lezen van romans en soms om voor 
te lezen. 
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smartphone

pc/Laptop
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tablet/iPad

Leesvoorkeuren 
Spannende boeken zijn veruit het populairst. Mensen die lid zijn van de bibliotheek lezen behalve spannende boeken vaker 
romantische boeken en literatuur dan niet-leden. 
 
Wat betreft de informatieve boeken zijn reisverhalen, reisgidsen en koken de onderwerpen waar de meeste belangstelling 
voor bestaat. Ook geschiedenis en gezondheid zijn onderwerpen waarover men boeken leest. Computerboeken zijn 
eveneens in trek. 
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Boeken lezen als vrijetijdsbesteding
In totaal hebben zes op de tien respondenten 
afgelopen maand voor hun plezier een boek gelezen. 
Dit waren merendeels gedrukte boeken. Om aan 
boeken te komen speelt het informele circuit een 
grotere rol dan de bibliotheek: bij elkaar opgeteld 
zijn er meer mensen die hun laatste boek cadeau 
kregen, onderling leenden of ruilden met anderen, 
dan er mensen zijn die hun laatste boek uit de 
bibliotheek haalden. 

20%

47%

16%

11%

2%

laatst gelezen boek...

• gekocht
• uit bibliotheek
• gekregen
• uit sociale kring
• anders
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Leestips
Tips voor leuke boeken vinden de meeste lezers in de eigen sociale omgeving. 
Ook recensies op internet of uit de krant zijn een belangrijke bron van inspiratie. 
Boekhandel en bibliotheek spelen een bescheiden rol als het gaat 
om leesadviezen.  

Tips over boeken via
56% sociale kring 
32% recensies 
7%  boekwinkel 
6%  bibliotheek

3.3 Ebooks 

Over het algemeen gaat de voorkeur van lezers uit naar 
gedrukte boeken.  Op reis kunnen ebooks voordelen bieden. 
Toch verkiezen de meeste mensen ook op reis een gedrukt 
exemplaar boven een ebook. 
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geen voorkeurebookprint

thuisop reisvoorlezendelen

%
Voordelen van ebooks
De voordelen van ebooks ziet men vooral in het aanpassen 
van vorm en weergave. Het delen van ervaringen via sociale 
media en multimedia-toepassingen zijn in mindere mate 
een reden om te kiezen voor ebooks. Overigens vinden 
mensen die nog niet digitaal lezen de integratie van tekst, 
beeld, geluid en fi lm, en van interactieve toepassingen het 
interessantst. 

Nieuwe business modellen voor ebooks
Meer dan de helft van de digitale lezers wil betalen voor een 
versie zonder advertenties in de kantlijn. De anderen vinden 
het niet erg als er advertenties zijn of nemen het voor lief 
als dat betekent dat de content gratis is.  Voor 10 euro per 
maand onbeperkt ebooks lezen, zonder advertenties, is voor 
een vijfde van alle digitale lezers een aantrekkelijk idee.

• weergave aanpassen
• interactieve toepassing
• integratie beeld en geluid
• leeservaringen delen

22%12%

12%

9%

3.4 Privacy

Zoekmachines
Negen op de tien personen is zich ervan bewust dat 
hun zoekopdrachten bewaard worden en dat ze zelf 
actie moeten ondernemen om hun zoekgeschiedenis te 
verwijderen. Meer dan de helft van de mensen maakt het 
niet uit dat hun zoekgedrag wordt opgeslagen, één op de 
tien vindt het zelfs wel goed. Anderzijds vindt een derde 
van de mensen het niet fi jn dat hun zoekgeschiedenis 
ergens is terug te vinden. 

Ik vind het goed

maakt mij niet uit

Ik vind het niet goed

Bent u zich ervan bewust dat 
zoekmachines op internet uw 

zoekopdrachten opslaan?

Wachtwoorden
Ongeveer een kwart van de mensen gebruikt voor verschillende diensten en platforms steeds 
hetzelfde wachtwoord. De meeste mensen houden hun wachtwoord voor zichzelf. 

28%

Privacy
De meeste mensen weten wel dat ze zelf hun 
privacy kunnen beschermen door de instellingen 
op bijvoorbeeld Facebook of andere platforms 
aan te passen, maar ze doen dit maar zelden of 
nooit. Ruim een kwart van de totale groep past wel 
regelmatig of nog vaker de privacy-instellingen 
aan.

Het delen van privé-informatie 
De meeste mensen zijn gesteld op hun privacy. 
Toch is ongeveer een kwart van de mensen bereid 
om inzage te geven in alle gegevens op hun 
smartphone als ze in ruil daarvoor het toestel 
gratis ontvangen.  

• 46% - nee, zeker niet
• 31% - nee, waarschijnlijk niet
• 18% - ja, waarschijnlijk
• 5% - ja, zeker

11%

53%

36%

Wilt u een gratis smartphone in ruil 
voor inzage in uw gegevensverkeer?
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3.5 Bibliotheekgebruik en niet-gebruik

Veruit de meeste mensen maken gebruik van de bibliotheek om boeken te lenen. Ook zijn er mensen die andere media 
willen lenen. Er zijn maar weinig mensen die speciaal om mensen te ontmoeten naar de bibliotheek komen, maar er komen 
wel veel mensen speciaal voor activiteiten die de bibliotheek organiseert. 

Redenen om de bibliotheek niet te gebruiken
Mensen die de bibliotheek niet bezoeken, zijn meestal geen lid. Anderen noemen als reden om geen gebruik te maken 
van de bibliotheek dat ze niet lezen, of dat ze hun boeken liever kopen dan lenen. Internet en tijdgebrek zijn daarna de 
belangrijkste redenen.  

ik ben geen lid 54%

ik koop liever 31%

ik
 le

es
 n

ie
t 3

0%

ik vind materialen 
      elders 23%

internet 17%

geen tijd 13%

an
de

rs
 9

%

past niet bij me 9%

te ver weg 6%

collectie 4%

openingstijden 3%

niet w
at ik zoek 3%

uitgeleend 1%

Eén op de vier van de ondervraagde Brabanders is lid van een openbare bibliotheek.

Eén op de vijf is zelf geen lid maar heeft wel een bibliotheekpas in het huishouden.  

De helft van de Brabanders brengt wel eens een bezoek aan de bibliotheek. 

3.6 Maatschappelijke waarde van de bibliotheek

De toegevoegde waarde van de bibliotheek zit voor de meeste mensen in het aanbod van boeken en het stimuleren van 
lezen. Vrije toegang tot informatie en bijvoorbeeld toegang tot digitale databanken vindt men redelijk belangrijk. Ook ziet 
men toegevoegde waarde in het bieden van werkplekken met internet. Lezingen, exposities en contact met anderen zijn 
geen specifi eke waarden van de bibliotheek volgens de meeste mensen.

Toekomst
Voor de nabije toekomst ziet het beeld dat men van de bibliotheek heeft er voor de meeste mensen ongeveer hetzelfde uit 
als nu. Het bieden van boeken en andere materialen en het stimuleren van leesgedrag blijven de belangrijkste functies, 
gevolgd door het bieden van vrije toegang tot informatie. 

stimuleren van het lezen

aanbieden van boeken, tijdschriften
en andere materialen

neutraal, niet-commerciëel
aanbieden van informatie

rustige werkplekken met 
voorzieningen voor internet

lezingen en tentoonstellingen

discussiegroepen in 
de openbare bibliotheek

digitale databanken

in contact komen met andere mensen

Meest toegevoegde waarde

Minst toegevoegde waarde
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3.7  Nieuwe producten

Apps
Van de bibliotheekleden heeft meer dan de helft belangstelling voor nieuwe toepassingen in de vorm van apps, rondom 
lezen, bij de niet-leden is dat een derde.  Het gaat om toepassingen die mensen helpen bij het maken van een keuze uit het 
boekenaanbod. De meest interessante functie vindt men een advies op basis van de persoonlijke leessmaak. Ook wil men 
graag geïnspireerd worden om nieuwe boeken te ontdekken.  
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Schrijfplaats
Een klein deel van de Brabantse 
bevolking schrijft in de vrije 
tijd verhalen of houdt een 
weblog bij (7%). Aan deze 
mensen is gevraagd in 
hoeverre zij belangstelling 
hebben voor een nieuwe 
dienst vanuit de bibliotheek 
die een overzicht biedt van 
schrijfactiviteiten zoals 
workshops, schrijfwedstrijden 
en bijeenkomsten, en die 
het online posten en laten 
beoordelen van eigen schrijfsels 
mogelijk maakt. Een dergelijke 
nieuwe dienst kan bestaan uit 
een digitale schrijfplaats in 
de vorm van een community, 
in combinatie met lokale 
bijeenkomsten. Een op de drie 
mensen die schrijven vindt een 
‘schrijfplaats’ een goed idee. 
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4. Profi elen

Segmentatie

Met segmentatie kunnen we het publiek opdelen 
in doelgroepen op basis van wensen en behoeften, 
achtergrondkenmerken, waarden, etcetera. Voor elke 
doelgroep is een andere product-markt-combinatie 
te maken. Per doelgroep kan een andere boodschap 
gecommuniceerd worden via de op de doelgroep 
afgestemde kanalen. 

In dit onderzoek zijn de respondenten ingedeeld in 
specifi eke segmenten op basis van overeenkomsten op 
een aantal kenmerken die relevant zijn voor het al of niet 
gebruik maken van de bibliotheek. 

Op basis van leesgedrag, vrijetijdsbesteding en 
informatiebehoeften zijn zeven groepen onderscheiden, 
te weten;

• de romantische lezer
• de informatiezoeker
• de niet-geïnteresseerde
• de zakelijke lezer
• de werkende ouder
• de multitasker 
• de digitale plezierlezer. 

Ze worden hierna kort getypeerd.
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Privacy
Vier op de tien romantische lezers past nooit de 
privacy-instellingen van internetdiensten aan. 
Vaker dan andere groepen weten zij ook niet dat 
dat kan. Ook is een beperkte groep zich er niet 
van bewust dat zoekmachines hun opdrachten 
opslaan om gericht te kunnen adverteren. 

Bibliotheekgebruik
In minder dan de helft van deze huishoudens is een 
bibliotheekpas aanwezig. Romantische lezers die de 
bibliotheek bezoeken komen om boeken te lenen. Ze zijn er 
niet op uit om andere mensen te ontmoeten en ze komen 
meestal alleen. Een derde wil wel ter plekke informatie 
opzoeken of inzien en een klein aantal komt speciaal 
voor een lezing of tentoonstelling naar de bibliotheek. 
Niet-gebruikers uit deze groep zijn meestal mensen 
die weinig (meer) lezen of hun boeken kopen of elders 
vinden.

Waarde van de bibliotheek
De waarde van de bibliotheek zit voor de romantische 
lezer vooral in het aanbieden van materialen en de vrije 
toegang tot informatie. Als gevraagd wordt naar de 
toegevoegde waarde in de nabije toekomst, vindt men het 
boekenaanbod en vrije informatie belangrijk. Het belang 
van ontmoeting, activiteiten en debat voor de bibliotheek 
neemt in de toekomst af, volgens deze groep.

                De romantische lezer 
en de informatiezoeker halen vaker dan 

anderen hun boeken uit de bibliotheek. De 
multitasker is weliswaar vaak lid van de 

bibliotheek, maar koopt toch vaker 
dan alle anderen zijn boeken 

in de winkel.

Wie lenen vooral boeken 

uit de bibliotheek?

Vrijetijdsbesteding
In deze groep zijn niet veel mensen cultureel actief. Men 
gaat hooguit een paar keer per jaar naar het theater. 
Hetzelfde geldt voor bioscoop en museumbezoek. Concerten 
en festivals bezoekt men nauwelijks. Ongeveer een derde 
doet vrijwilligerswerk, vaak in de zorg. 

Online
De romantische lezer is niet vaak online, en heeft meestal 
geen smartphone of tablet. Als ze internet gebruiken 
dan is dat voornamelijk voor sociale netwerken. Hyves 
is na Facebook het grootste netwerk bij deze groep. De 
romantische lezer heeft een kleine kring van contacten 
op deze netwerken, meestal maximaal vijftig vrienden of 
volgers. 

Lezen: print of digitaal
De romantische lezer leest vooral van papier: boeken, 
tijdschriften en kranten leest men om de actualiteit bij te 
houden. Ook leest bijna de helft van de romantische lezers 
zeer frequent romans. De groep die vanaf papier leest voor 
werk en/of studie is veel kleiner dan gemiddeld.

Digitale boeken, tijdschriften of kranten leest men nog 
weinig. Ook ter ontspanning leest deze groep vrijwel niet 
digitaal. Als het wel gebeurt, dan gebruikt men daarvoor de 
e-reader. Voordelen van ebooks ziet men vooral voor als men 
op reis gaat.

De romantische lezer heeft over het algemeen geen weet 
van allerlei toepassingen zoals de integratie van beeld en 
geluid of de aanpassing van het leesscherm en lettertype.

Interesse in boeken
Zes op de tien romantische lezers leest romans ter 
ontspanning. Informatieve boeken gaan vooral over koken, 
reizen, gezondheid en tuinen. De romantische lezer heeft 
geen uitgesproken voorkeur voor het kopen of lenen van 
gedrukte boeken. Een op de vier romantische lezers die 
afgelopen maand een boek lazen heeft dat boek bij de 
bibliotheek gehaald.

Goede doelen, vrijwilliger in de zorg

Koken, reizen, gezondheid en tuinen

Lezen van papier

Liefhebbers van streekromans en romantische lectuur

Eenpersoons en tweepersoonshuishoudens

Meer vrouwen

De romantische lezer

Veel vijftigers en zestigers
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Lezen: print of digitaal
De informatiezoeker is meer dan gemiddeld geïnteresseerd 
in spannende boeken, literatuur en reisboeken. Tips voor 
leesmateriaal komen van familie, vrienden of collega’s. Ook leest 

men recensies in de media om een boek te kiezen. 
De informatiezoeker is nog zeer trouw aan het lezen vanaf 

papier. Dit doet deze groep vooral om de actualiteit bij te 
houden en voor het plezier. Deze groep leest ook meer dan 
gemiddeld om meer te weten over specifi eke onderwerpen. 
De kleine groep die wel digitaal leest, gebruikt daarvoor de 

vaste pc of laptop voor studiedoeleinden, actualiteiten en 
specifi eke onderwerpen. Voor digitaal lezen ter ontspanning 
gebruikt de informatiezoeker de e-reader, vooral om te lezen 

als men op reis is. De e-reader biedt voordelen vooral voor het 
aanpassen van het weergavescherm. Andere toepassingen van 
ebooks worden nauwelijks gebruikt.

Bibliotheekgebruik
De informatiezoeker maakt meer dan gemiddeld gebruik van de 
bibliotheek: er zijn in deze groep meer mensen met een eigen 
bibliotheekpas en de bezoekfrequentie is hoger dan gemiddeld. 
De niet-gebruikers geven meestal als reden dat ze hun materialen 
liever zelf kopen. Ook geeft men vaker dan anderen aan dat de 
openingstijden niet passen of dat de boeken die zij zoeken niet in 
de collectie zitten.

Waarde van de bibliotheek
De waarde van de bibliotheek zit voor de informatiezoeker vooral 
in de beschikbaarheid van materialen en de vrije toegang tot 
informatie. Ook denkt men dat het bieden van werkplekken 
met internet een belangrijkere taak wordt van de bibliotheek. 
Er is vrij veel belangstelling voor exposities en lezingen. De 
ontmoetingsfunctie wordt in de toekomst belangrijker denkt men.

Vrije tijd en interesses
De informatiezoeker is cultureel actief: een kwart komt 
minstens vier keer per jaar in de bioscoop. Daarnaast bezoekt 
men het theater, musea en concerten. De informatiezoeker 
is ook sportief: een kwart is lid van een sportclub en één op 
de tien is actief als vrijwilliger bij de sportclub. Ook heeft een 
kwart van hen een abonnement op de sportschool.  

De informatiezoeker is een gretige lezer die kranten leest voor 
het bijhouden van actualiteiten en die over verschillende 
onderwerpen wil lezen. Op internet zoekt de informatielezer 
vooral naar producten en diensten. Ook informatie over 
vakantie en reizen, cultuur en boeken is zeer gewild.

Internet en sociale media
Informatiezoekers zijn vooral georiënteerd op de traditionele 
media zoals papieren kranten, boeken en tijdschriften. Ze zijn 
niet veel online. De helft van de informatiezoekers heeft een 
smartphone, een spelcomputer en interactieve televisie in huis, 
wat ongeveer gemiddeld is voor de Brabander. 
Informatiezoekers die wel online zijn, gebruiken internet vooral 
om te shoppen en om fi lm of muziek te streamen. Qua sociale 
netwerken staat vooral Facebook hoog op de lijst: zes op de tien 
heeft een Facebook-account en ze hebben er veel vrienden. Ook 
Hyves heeft nog veel gebruikers onder de informatiezoekers. 
Een ander sociaal netwerk dat ze gebruiken is LinkedIn: een 
derde heeft daar een online profi el aangemaakt. 

De meest fervente lezers zijn te 
vinden bij de multitaskers en 
de informatiezoekers, gevolgd 
door de werkende ouders en 

de digitale plezierlezers. 

Welke groepen 
lezen het meest?

Bij de multitaskers en de informatiezoekers. 
Ruim een derde van deze groepen is lid 

van de bibliotheek, tegenover 
een gemiddelde van 26% 

voor de totale groep.

Waar vinden we de 

meeste bibliotheekleden?

Veel tweepersoonshuishoudens

Veel bibliotheekgebruikers Brede interesse

Twintigers en vijftigers

Gevarieerd leesmenu
Gemiddeld tot hoger opgeleid

Cultuur en sport

Papierlezer

De informatiezoeker
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Vrije tijd en interesses
De niet-geïnteresseerden zijn niet bijzonder cultureel actief. Ze gaan 
wel geregeld naar de bioscoop. Als ze de bibliotheek al bezoeken 
dan is dat hooguit een enkele keer per jaar. Musea, concerten en 
festivals bezoeken ze nauwelijks. Sommigen brengen incidenteel 
een bezoek aan het theater. Sport staat evenmin bovenaan op hun 
prioriteitenlijstje. Een zeer klein deel van deze groep is lid of vrijwilliger 
van een maatschappelijke, politieke of religieuze organisatie.  

Internet en sociale media
Op internet zoekt de niet-geïnteresseerde vooral naar informatie over 
bedrijven. Er is een kleine groep niet-geïnteresseerden die frequent 
bezig is met sociale netwerken, online shoppen en het downloaden en  
streamen van media. Hyves wordt wat meer gebruikt dan gemiddeld. 
LinkedIn gebruikt men daarentegen een stuk minder dan gemiddeld.
 

Wie heeft interesse in apps van de bibliotheek?

De niet-geïnteresseerde en de romantische lezer hebben weinig belangstelling 
voor apps. Kansrijke groepen zijn met name de multitasker, de werkende 
ouder, de zakelijke lezer en de informatiezoeker. Vooral leesadvies en 
inspiratie scoren hoog. Voorlezen als app is met name interessant voor de 
werkende ouder en de multitasker.

De bibliotheek app is vooral in trek bij de multitasker en de zakelijke lezer. 
Veel interesse is er ook bij de werkende ouder en de digitale plezierlezer, en 
in iets mindere mate bij de informatiezoeker.

Tieners, twintigers en vijftig-plussers

Vaak uitkering of pensioen

Voorkeur voor informatieve lectuur

Lager of middelbaar opgeleiden

Weinig belangstelling voor lezen en cultuur

De niet-geïnteresseerde

Vooral éénpersoons en tweepersoons huishoudens

Welke groepen zijn interessant om ‘mediawijzer’ te maken?

De romantische lezer en de niet-geïnteresseerde 
zijn zich minder vaak bewust van 

maatregelen om hun privacy 
beter te waarborgen.

Lezen: print of digitaal
De niet-geïnteresseerde is niet zo’n lezer. Niet vanaf 
papier en ook niet digitaal. Als ze al digitaal lezen dan 
is dat vooral om de actualiteit bij te houden, meestal op 
de pc en/of laptop. Qua leesvoorkeuren valt op dat de 
niet-geïnteresseerde veel minder dan anderen spannende 
boeken en literatuur leest. De voorkeur gaat eerder naar 
informatieve boeken. 

De niet-geïnteresseerde houdt minder vast aan het gedrukte 
boek. Als er interesse is in lezen, dan zal het voor de niet-
geïnteresseerde niet zo’n probleem zijn om over te stappen 
op het digitale aanbod. Overigens kennen weinigen de 
mogelijkheden van ebooks, zoals interactiviteit, multimedia 
en het aanpassen van de weergave.

Privacy
De groep die zich er niet van bewust is dat zoekmachines 
het zoekgedrag gebruiken om advertenties op aan te 
passen, is wat groter dan gemiddeld. Ook deelt men vaker 
het wachtwoord met anderen en past men minder vaak de 
privacy-instellingen van internetdiensten aan. Vaker dan 
andere groepen weten zij ook niet dat dat kan. 

Bibliotheekgebruik
De niet-geïnteresseerden zijn meestal geen lid van de 
bibliotheek en evenmin is er in huis een bibliotheekpas 
aanwezig. De meerderheid van de niet-geïnteresseerden 
komt nooit in de bibliotheek. Meestal is dat omdat ze 
geen interesse in lezen hebben. Het liever zelf kopen van 
materialen is in juist veel mindere mate een reden om de 
bibliotheek niet te bezoeken.
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Interesse in boeken
Hij wil ter ontspanning wel eens een spannend boek lezen. Verder is hij 
vooral geïnteresseerd in non-fi ctie. Daarbij gaat zijn belangstelling vooral 
uit naar computers, auto’s en motoren. Verder leest de zakelijke lezer ook 
wat meer science fi ction of fantasy boeken en juist minder romantische 
boeken en streekromans. De zakelijke lezer zal zijn boeken eerder kopen 
dan lenen bij de bibliotheek, ook als het gaat om ebooks. Interessante 
mogelijkheden die ebooks bieden zijn multimedia en het aanpassen van de 
weergave op het scherm. 

Bibliotheekgebruik
Weinig zakelijke lezers lezen boeken voor hun plezier. Als ze wel van lezen 
houden, zijn ze eerder een boekenkoper dan een lener.  Er zijn maar weinig 
zakelijke lezers lid van de bibliotheek. De zakelijke lezer heeft in grote mate 
het internet gevonden als alternatief voor de bibliotheek. Men is op internet 
vaak bezig met het streamen of downloaden van content zoals muziek en 
fi lms. 

Apps
Zakelijke lezers die wél lid zijn van de bibliotheek maken bovengemiddeld 
gebruik van de app ‘de Bibliotheek’. Ook heeft de zakelijke lezer veel 
belangstelling voor andere toepassingen, vooral wanneer ze hem voorzien 
van leesadvies en achtergrondinformatie. 

Toekomst van de bibliotheek
De zakelijke lezer ziet de bibliotheek vooral als een plek om boeken te lenen. 
Vrije toegang tot informatie vindt de zakelijke lezer ook belangrijk, evenals 
de toegang tot digitale databanken. Daarnaast heeft hij vooral interesse 
in werkplekken met internet.  In de nabije toekomst is beschikbaarheid 
van boeken en vrije toegang tot informatie onverminderd van belang. 
Daarnaast neemt het belang van lezingen, exposities en andere activiteiten 
waarbij men mensen kan ontmoeten toe.

De zakelijke lezer is over het algemeen een gemiddeld tot hoger opgeleide 
twintiger, veertiger of vijftiger. Mannen zijn oververtegenwoordigd. 
De meeste mensen in deze groep hebben betaald werk en er zijn meer 
zelfstandig ondernemers dan in de andere groepen. De zakelijke lezer  werkt 
meestal full time en vaak in de fi nanciële dienstverlening. Degenen die geen 
betaalde baan hebben, zijn meestal student. 

Vrije tijd en interesses
In deze groep vinden we relatief weinig echte theater- of museumbezoekers. 
Incidenteel komen ze wel in het museum, theater of concertzaal. De zakelijke 
lezer komt vrij vaak in de bioscoop. Verder is de zakelijke lezer vrij sportief: 
men is vaak lid van een sportclub of sportschool. 

Internet en sociale media
Van alle groepen is de zakelijke lezer het meest een voorloper op het gebied 
van sociale netwerken, vooral voor zakelijk gebruik. LinkedIn en Twitter 
gebruikt hij het meest. Zowel op Facebook als Twitter en LinkedIn heeft hij 
veel volgers.

Lezen: print of digitaal
De zakelijke lezer leest vooral digitaal voor het werk of de studie. Hij heeft 
een smartphone en een tablet, maar de e-reader laat hij links liggen. Via de 
smartphone en de tablet houdt hij de actualiteiten bij. 

Wie zijn de voorlopers op digitaal gebied?

Voorlopers qua bezit van apparatuur 
zijn de multitasker, de zakelijke lezer 

en de digitale plezierlezer. Voor de 
zakelijke lezer is het vooral de 
smartphone, voor de digitale 

plezierlezer de e-reader en voor de 
multitasker zowel de smartphone 

als de tablet en de e-reader. 

Gemiddeld tot hoger opgeleid

Leest voor  werk, studie, actualiteiten

Vaak studerend

Meer mannen

Betaalde baan, vaak full time

Zelfstandig ondernemers

De zakelijke lezer

Vooral twintigers, veertigers en vijftigers
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Qua bezit van apparatuur bevindt de werkende ouder zich in de middenmoot: vaker dan 
gemiddeld heeft men een smartphone. Vaak is er een spelcomputer in huis, en in een derde 
van de huishoudens is een tablet aanwezig. De groep die leest van een e-reader doet dat 
vooral om boeken te lezen ter ontspanning en minder voor het voorlezen van kinderboeken.

Interesse in boeken
Spannende boeken zijn favoriet. In mindere mate leest de werkende ouder ook romantische 
en literaire boeken. De belangstelling voor opvoeding is meer dan gemiddeld. Verder heeft 
men vooral interesse in koken en gezondheid. Boeken over reizen of vakantie zijn minder 
populair.  

Apps
Eén op de tien werkende ouders heeft een eigen weblog en één op de tien schrijft in 
de vrije tijd. Mocht de bibliotheek een nieuwe dienst gaan aanbieden in de vorm van 
een schrijverscommunity, dan heeft een derde van deze amateurschrijvers daar wel 
belangstelling voor, met name als er een digitaal platform wordt geboden.  Ongeveer de 
helft van de werkende ouders die lid zijn van de bibliotheek heeft interesse in de app ‘de 
Bibliotheek’. Verder vindt men het interessant als er een app zou zijn die leesadvies en 
inspiratie geeft. Ook ziet men voordelen in een app rondom het voorlezen van kinderboeken.

Bibliotheekgebruik
De groep ‘grijze leden’ (wel een bibliotheekpas in huis maar zelf geen lid) is bij de werkende 
ouders vrij groot. Veel werkende ouders bezoeken de bibliotheek met hun kinderen. Wie 
geen gebruik maken van de bibliotheek geven vaak als reden dat men materialen liever 
zelf koopt of dat men geen tijd heeft om de bibliotheek te bezoeken. Ook vinden ze dat de 
boeken die ze zoeken vaak uitgeleend zijn. 

Waarde van de bibliotheek
De waarde van de bibliotheek zit voor de werkende ouder vooral in het bevorderen van 
het lezen en het uitlenen van materialen. In contact komen met anderen is geen reden 
om de bibliotheek te bezoeken. In de toekomst is het uitlenen van boeken om het lezen te 
stimuleren nog steeds de belangrijkste bestaansreden voor de bibliotheek. Daarnaast denkt 
de werkende ouder dat het belang van activiteiten en ontmoeting zal toenemen. 

Vrije tijd
De werkende ouder gaat graag naar de bioscoop en soms naar het theater. Ook 
bezoekt men wel eens een museum. De vrijetijdsbesteding van de werkende 
ouder wijkt nauwelijks af van het gemiddelde in Brabant.

Internet en sociale media
Internet gebruikt de werkende ouder om online fi lm en muziek te bekijken of 
beluisteren. Ook maakt men veel gebruik van sociale netwerken zoals Hyves en 
Facebook. 

Lezen: print of digitaal
Het papieren boek is bij deze groep nog populair, onder andere om uit voor te 
lezen aan de kinderen. Ook voor werk of studie leest de werkende ouder meer dan 
gemiddeld van papier. Ongeveer twee derde deel van de werkende ouders leest 
daarnaast ook digitaal, vooral voor werk of studie en nauwelijks voor het volgen 
van de actualiteit of specifi eke interesses. 

‘Papierlezers’ zijn vooral de 
romantische lezer, 

de informatiezoeker 
en de werkende ouder.

Veel gezinnen met schoolgaande kinderen 

Veel part timers

Vaak in loondienst

Veel studerenden

Meer vrouwen dan mannen

Gemiddeld tot hoger opgeleid

De werkende ouder

Veel dertigers, ook twintigers en veertigers

Binnen welke groep zijn 

de meeste ‘grijze leden’ 

(zelf geen lid, huisgenoot wel)?

Bij de werkende ouders zijn 
meer mensen die wel een pas 
gebruiken van een huisgenoot 

maar zelf geen lid zijn



2726 de
 m

ul
ti

ta
sk

er
 

de
 m

ul
ti

ta
sk

er
 

Interesse in boeken
De multitasker is het meest geïnteresseerd in boeken en vindt vaker dan anderen tips 
via recensies. Er wordt in deze groep meer gelezen dan gemiddeld. Spannende boeken 
zijn favoriet, maar ook literatuur leest men graag. Daarnaast houdt de multitasker van 
science fi ction en fantasy en van informatieve boeken, bijvoorbeeld over koken.  

Voorkeur kopen of lenen
De multitasker heeft een voorkeur voor het kopen van boeken, ook als het gaat 
om ebooks. Men maakt veel gebruik van de voordelen die ebooks bieden, zoals de 
integratie van multimedia en het delen van ervaringen via sociale media.

Apps
De multitasker heeft veel belangstelling voor specifi eke apps van de bibliotheek. 
Behalve interesse voor de app ‘de Bibliotheek’ vindt men leesadviezen en 
achtergrondinformatie interessant. 

Bibliotheekgebruik
Multitaskers maken veel gebruik van de bibliotheek. Ze komen met hun kinderen 
maar ook om zelf boeken te lenen, of om informatie op te zoeken. Ze hebben redelijk 
veel belangstelling voor werkplekken met internet. Multitaskers die de bibliotheek 
niet bezoeken kopen hun boeken liever zelf of halen hun materialen elders vandaan. 
Ook vindt een aantal van hen dat internet de bibliotheek overbodig heeft gemaakt.

Toekomst van de bibliotheek
Ook in de toekomst zien multitaskers een belangrijke rol voor de bibliotheek als 
leesbevorderaar. Ze blijven de bibliotheek gebruiken om boeken te lezen, digitale 
databanken te raadplegen en werk- of studieplekken te gebruiken.

Vrije tijd en interesses
De multitasker is een digitale informatiezoeker. Behalve producten en diensten 
is de multitasker bovenmatig geïnteresseerd in kunst en cultuur. Op cultureel en 
maatschappelijk vlak is de multitasker van alle markten thuis. Zowel theaters als 
musea worden vaker dan gemiddeld bezocht. De multitasker is sportief en actief als 
vrijwilliger in verschillende verbanden. 

Internet en sociale media
Multitaskers zijn online zeer actief, onder meer met het bekijken van fi lmpjes en het 
online shoppen. Hun belangrijkste drijfveer is nieuwsgierigheid: ze willen op de hoogte 
blijven en hebben veelzijdige interesses. Zo bezoeken ze vaker dan anderen websites 
over boeken. Ze zijn actief op sociale netwerken en hebben daar meer volgers dan de 
andere groepen. Het zijn voorlopers als het gaat om het uitproberen van nieuwe sociale 
mediatoepassingen zoals Pinterest en Instagram. 

Lezen: print of digitaal
De multitasker is een gretige lezer, zowel van papier als digitaal. Dit doet men 
voornamelijk om de actualiteit bij te houden, om meer te weten over specifi eke 
onderwerpen en voor werk of studie. Er zijn veel apparaten in huis, zoals een 
smartphone en een tablet, die voor diverse doeleinden gebruikt worden. Zo wordt de 
tablet bijvoorbeeld ook veel gebruikt voor het voorlezen van digitale kinderboeken.

Volgens wie is internet 
de grootste bedreiging?

De multitasker, de digitale plezierlezer 
en de zakelijke lezer geven vaker 
dan de andere groepen aan dat

 zij vanwege internet 
 de bibliotheek niet 

  meer gebruiken.

Brede culturele interesse

Veel gezinnen met schoolgaande of oudere kinderen

Veelal in loondienst, soms zelfstandig ondernemer

Hoger opgeleiden

De multitasker

Veellezers

Veel bibliotheekgebruikers

Maatschappelijk betrokken

Twintigers, dertigers, veertigers

Iets meer mannen

Wie zijn het vaakst actief op sociale netwerken?

De multitaskers zijn over het geheel 
genomen de meest actieve sociale 

mediagebruikers. Meer dan 
anderen maken zij gebruik 

van Twitter. Andere twitteraars 
zijn met name de zakelijke lezer 

en de werkende ouder. 
LinkedIn is vooral een podium voor 
de zakelijke lezer en de multitasker. 

Hyves neemt af in populariteit. 
Met name de digitale plezierlezer 
heeft nog een netwerk op Hyves.



2928 de
 d

ig
it

al
e 

pl
ez

ie
rle

ze
r

Interesse in boeken
De digitale plezierlezer heeft een gevarieerde leessmaak. Men leest bij voorkeur 
spannende boeken, maar ook romantische boeken en literatuur worden veel 
gelezen. Aanbevelingen vindt men in recensies en in de media.

Voorkeur kopen of lenen
De digitale plezierlezer leest natuurlijk vooral digitaal. Ebooks zijn ook handig op 
reis.  

Waarde en gebruik van de bibliotheek
In deze groep is een kwart zelf lid van de bibliotheek. Bijna de helft van de 
digitale plezierlezers brengt wel eens een bezoek aan de bibliotheek. Men komt 
in de bibliotheek om informatie op te zoeken en ter plekke te lezen. Het belang 
van de bibliotheek zit voor deze groep in het aanbod van materialen en de 
toegang tot informatie. Meer dan andere groepen vindt men daarnaast digitale 
databanken belangrijk. Digitale plezierlezers die de bibliotheek niet bezoeken 
kopen hun boeken liever zelf of halen hun materialen elders vandaan. Ook vindt 
een aantal van hen dat internet de bibliotheek overbodig heeft gemaakt.

Vrije tijd en interesses
In zijn vrije tijd gaat de digitale plezierlezer soms naar de schouwburg of naar een museum, 
en geregeld naar de bioscoop.  Meer dan de andere groepen is de digitale plezierlezer 
betrokken bij een politieke partij, een natuurvereniging of een buurthuis. Men heeft meer 
interesse in boeken, reizen en cultuur dan gemiddeld in Brabant.
 
Internet en sociale media
De digitale plezierlezer is matig actief met sociale media. LinkedIn wordt weinig gebruikt. Op 
Facebook en Twitter heeft men weinig volgers.  

Lezen: print of digitaal
De digitale plezierlezer leest vooral om de actualiteit bij te houden en gebruikt hiervoor 
zowel digitale als print media. Zowel voor het lezen van fi ctie als non-fi ctie is deze groep vaker 
digitaal dan gemiddeld. De belangstelling voor apps van de bibliotheek is gemiddeld. Zo heeft 
een vijfde van de digitale plezierlezers interesse in een app die leesadviezen geeft.

De grootste groep digitale lezers vinden we 
bij de multitaskers, de zakelijke lezers en 

de digitale plezierlezers. De zakelijke lezers 
gebruiken digitaal lezen vooral voor werk of 
studie, terwijl de digitale plezierlezers veel 

meer gericht zijn op het gemak van 
digitaal lezen ter ontspanning.

Goede doelen, vrijwilliger in de zorg

Maatschappelijk betrokkenVeel tweepersoonshuishoudens

Veel gepensioneerden

De digitaal plezierlezer

Weinig jongeren

Wie lezen er ebooks?

De digitale plezierlezer leest 
het vaakst van alle groepen ebooks. 

Ook de multitasker en de zakelijke lezer 
lezen vaker ebooks dan gemiddeld. 
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