
Onderzoek 
In dit onderzoek vindt u de resultaten van het derde Biebpanel onderzoek van 2017 dat 
gehouden is in maart 2017. Met dit onderzoek krijgen we een inzicht in het beeld en de wensen van 
BiebPanelleden ten aanzien van het personeel van de Bibliotheek: wat gaat er goed en wat zijn 
eventuele verbeterpunten ten aanzien van het personeel. 
 
Cluster Kop van Overijssel 
Om representatieve onderzoeksresultaten te krijgen, bestaat het Cluster Kop van Overijssel uit 
panelleden van Bibliotheek Kop van Overijssel, Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Bibliotheek Rijssen 
Holten, Bibliotheek Zwartewaterland, Bibliotheek Wierden en Bibliotheek Staphorst. Dit zijn allen 
vergelijkbare Bibliotheken. 
 
Samenvatting van de uitkomsten op de diverse onderdelen 
 
Contact met de Bibliotheekmedewerker 
Bijna alle leden hebben wel eens contact met de Bibliotheekmedewerker, meestal gaat het dan om 
de vindbaarheid van materialen. In de Kop van Overijssel en Zwartewaterland worden er vaker dan 
gemiddeld, technische vragen gesteld.  

 
 
 
Oordeel Bibliotheekmedewerker 
Maar liefst negen op de tien leden zijn zeer tevreden over de Bibliotheekmedewerker. Leden van 65 
jaar en ouder zijn dat vaker dan jongere leden. Het merendeel, bijna driekwart, vindt het aantal 
beschikbare Bibliotheekmedewerkers voldoende. Bijna twee op de tien vindt het aantal te weinig. De 



panelleden vinden dat de Bibliotheekmedewerkers vriendelijk, deskundig en communicatief vaardig 
zijn. Panelleden zijn over de meeste aspecten van de medewerkers (zeer) tevreden. Hierbij werd dan 
gekeken naar aspecten als: bij de tijd/up to date, voldoende digitale vaardigheden, herkenbaar en 
enthousiast. De panelleden zijn wat minder tevreden over aspecten als optreden bij ongewenst 
gedrag en zelf initiatief nemen om te helpen. Panelleden waarderen het vooral als de medewerker 
vriendelijk en deskundig is, en wil meedenken met de klant. 
 

 
 
Vier op de tien leden zijn wel eens positief verrast door de Bibliotheekmedewerker. Een panellid uit 
Genemuiden: “Ik was een keer de grootste lener en werd verrast met een cadeautje”. Panelleden 
waarderen het als de Bibliotheekmedewerker laat blijken geïnteresseerd te zijn in het lid: “het 
herkennen van een veranderd uiterlijk” en “we delen dezelfde interesses in schrijvers en films”. Ook 
het spontaan groeten wordt als voorbeeld genoemd waardoor panelleden verrast worden. Dat 
medewerkers inderdaad geïnteresseerd zijn in hun leden, blijkt misschien wel uit deze reactie van 
een panellid uit Hasselt: “ze zijn behulpzaam bij mijn dementerende man”. In Sint Jansklooster werd 
als voorbeeld genoemd: “haar vriendelijkheid. Het gevoel dat je welkom bent.” In Steenwijk werden 
panelleden verrast doordat ze spontaan door medewerkers werden aangesproken, zonder dat er een 
vraag werd gesteld of doordat een panellid spontaan werd geholpen door een medewerker bij een 
digitaal probleem bij het uitlenen. Bovenal wordt in alle vestigingen het gewaardeerd als 
medewerkers ‘spontaan helpen’. 



 
 
Panelleden worden ook wel negatief verrast door een medewerker. Heel opvallend in Genemuiden is 
de reactie over het vrijwilligersbeleid in de Bibliotheek: “Ik ben teleurgesteld in de 
Bibliotheekmedewerkers omdat zij het niet opgenomen hebben voor hun collega’s die ontslagen zijn! 
Zij worden vervangen door vrijwilligers. Ik ben teleurgesteld in de gemeente omdat zij het belang van 
een goed werkende bibliotheek niet onderkennen en betaalde krachten zien als kostenpost!” Ook in 
Hasselt wordt de reorganisatie genoemd, zoals bijvoorbeeld: “toen hij ontslagen werd omdat de bieb 
bezuinigde”. In Steenwijk is er ergernis over de logica van het systeem: “dat ze zelf ook niet konden 
vinden waar een boek zou kunnen staan (het systeem is namelijk volstrekt onlogisch)”. Ook geven 
panelleden aan dat ze serieus willen worden genomen en dat er wordt opgetreden bij ongewenst 
gedrag, zoals bij kinderen die te luidruchtig zijn.  
 
De ideale Bibliotheekmedewerker 
De ideale Bibliotheekmedewerker is volgens de panelleden vriendelijk, deskundig en behulpzaam. 
Panelleden vinden in grote mate dat medewerkers voldoen aan de belangrijkste kernwoorden die de 
ídeale’ medewerker omschrijven: vriendelijk, deskundig, behulpzaam, betrokken en beschikbaar. 
Zo wordt in de Kop van Overijssel en Zwartewaterland bijvoorbeeld genoemd: “oplossingsgericht” en 
“iemand die mij als mens ziet staan”. 
 

 
 
Onbemande vestigingen en zelfservice uren 
Driekwart van de panelleden geeft aan dat in hun Bibliotheek altijd een medewerker aanwezig is. 
Bijna tweederde geeft aan geen rekening te houden met bemande of onbemande uren. Een derde 
doet dit wel. Acht op de tien panelleden vindt het zeer belangrijk dat er altijd een medewerker 



aanwezig is om te helpen. De helft van het aantal panelleden vindt het idee van een aantal 
onbemande uren in ruil voor ruimere openingstijden wel zitten. Maar ook zijn er die hier faliekant 
tegen zijn: “Een bieb zonder medewerker is verkeerd en vol risico.” Over vrijwilligerswerk wordt 
bijvoorbeeld gezegd:  “Het personeel van de bieb (her)ken ik. Dit maakt de bieb tot een vertrouwde 
omgeving. Vrijwilligers vind ik minder herkenbaar en lastiger om een ‘band’ mee te krijgen. Vooral als 
daarin (veel) verloop is. Dit laatste vind ik echt een nadeel”. Ook wordt in dit verband genoemd: “Een 
bieb zonder mensen is unheimisch. Bovendien kunnen medewerkers ook inhoudelijk veel toevoegen, 
als ze hun werk goed doen”. In elke vestiging wordt wel aangegeven dat menselijk contact de 
meerwaarde van een Bibliotheek is. 
 
Wat dan wel opvalt is dat slechts 2 procent van de panelleden ontevreden is over onbemande uren. 
 
Acties 
Op dit moment wordt het onderzoek door de Bibliotheekmedewerkers besproken en onderzocht 
welke acties kunnen voortvloeien dankzij de uitkomsten van dit onderzoek. Voor de 
Bibliotheekmedewerkers zijn de ervaringen van panelleden uitermate verhelderend. 


