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Samenvatting
De Openbare Bibliotheek Dordrecht is bezig met een vernieuwingsslag. Er is een aantal nieuwe
producten en diensten ontwikkeld en de informatiefunctie wordt versterkt. Men is nu bezig met de
implementatie van deze vernieuwing die in 2010 geëvalueerd wordt. In opdracht van de gemeente
Dordrecht heeft het Onderzoekzoekcentrum Drechtsteden in 2007 een tussenstand opgemaakt.
In het onderzoek staat de vraag naar de bekendheid met en het gebruik van
de (producten en diensten van de) bibliotheek centraal. Wat weet de Dordtse
bevolking van de bibliotheek en waar maakt men wel of niet gebruik van? We
hebben de helft van ons stadspanel, een willekeurige steekproef van 1.500
inwoners van Dordrecht, een schriftelijke vragenlijst gestuurd De respons is
44% en de gegevens zijn herwogen naar geslacht, leeftijd en stadsdeel,
waardoor de onderzoeksgroep als representatief voor de totale bevolking
beschouwd kan worden.
Hierna vatten we de belangrijkste resultaten samen en trekken we een aantal
conclusies.

Resultaten
Lidmaatschap
In de periode van 2003 tot
bibliotheek in Dordrecht het
22.500. Mensen die geen lid
redenen aan dat ze boeken
Vooral de laatste reden wordt

2007 is volgens de eigen registratie van de
aantal leden gedaald van zo'n 26.800 naar
zijn van de bibliotheek, geven als belangrijkste
kopen en zelf informatie van internet halen.
vergeleken met 2004 veel vaker genoemd.

Informatiefunctie
We zien deze antwoorden terug wanneer we mensen vragen naar de wijze
waarop zij aan tijdschriften/ boeken en informatie komen. Acht op de tien
Dordtenaren (78%) zeggen tijdschriften/ boeken te kopen en vier op de tien
(39%) lenen deze van anderen. En acht op de tien (81%) noemen internet en
bijna vier op de tien deskundigen (38%) of kennissen/ collega-hobbyisten
(36%) als informatiebron. Daarna wordt de bibliotheek als bron voor
tijdschriften/boeken (32%) en informatie (27%) genoemd.
De informatiefunctie van de bibliotheek wordt door tweederde (67%) van de
inwoners van Dordrecht als de belangrijkste functie van de bibliotheek gezien
en de bibliotheek zet daar ook sterk op in. Zo heeft zij de website vernieuwd
en de functionaliteit verbeterd. Mensen kunnen via de website online boeken
reserveren en verlengen en informatieve vragen stellen aan de bibliotheek.
Bijna een kwart van de Dordtenaren (23%) bezoekt de website wel eens. Dit
zijn vooral leden (52%), die boeken reserveren en verlengen via internet (de
helft doe dat wel eens) of de online catalogus raadplegen (een kwart). Eén op
de zeven Dordtenaren (14%) stelt via internet wel eens een vraag aan de
bibliotheek; ook hierbij betreft het voornamelijk leden.
Andere producten en diensten
Kijken we naar de andere producten en diensten van de bibliotheek, dan zijn
internetgebruik in de bibliotheek en luisterhoeken het meest bekend (bij ruim
vier op de tien), maar deze worden weinig gebruikt (minder dan 5%). Een
derde weet dat je in de bibliotheek gebruik kunt maken van databanken en
een kwart is bekend met sprinters (actuele titels die direct kunnen worden
geleend), maar ook het gebruik van deze producten is beperkt (rond de 8%).
De +Pas en nieuwe abonnementsvormen zijn, na Al@adin, het minst bekend
en gebruikt. De nieuwsbrief van de bibliotheek ten slotte, is bekend bij ruim
één op de tien Dordtenaren; 7% leest deze wel eens. Leden zijn beter bekend
met de producten en diensten dan niet-leden en maken hier meer gebruik van.
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Dat is voor de meeste diensten/ producten ook logisch, omdat deze in
principe alleen door leden gebruikt kunnen worden.
Toegankelijkheid
Zes op de tien inwoners weten dat de openbare bibliotheek vijf vestigingen
heeft en zeven op de tien weten dat men met één lenerspas in alle
vestigingen materialen kan lenen. De vestiging in het centrum van Dordrecht
wordt het meest bezocht (32%). Over de openingstijden van dit filiaal zijn de
meeste bezoekers tevreden (71%). Bij de andere filialen geldt dat voor zes op
de tien. Gevraagd naar voorkeurstijden voor het open zijn van de bibliotheek,
noemen de meeste mensen de zaterdagmiddag, gevolgd door de
woensdagmiddag, donderdagavond en zaterdagochtend. Meer algemeen
wordt bij de verbetersuggesties door enkele respondenten bredere
openingstijden genoemd. In de praktijk zijn vrijwel alle filialen op de
woensdagmiddag en de donderdagavond open. Zaterdagmiddag is alleen de
locatie in het centrum tot 15.00 uur open, dat is twee uur langer dan in
2003.
Cultureel aanbod
Van september 2005 tot november 2007 organiseerde de bibliotheek buiten
de vakantieperiodes elke woensdagavond een lezing of workshop in de
locatie Centrum. Eén op de zes Dordtenaren (17%) is hiermee bekend. Van
hen bezocht 16% wel eens zo'n lezing of workshop. Inwoners die bekend zijn
met dit aanbod, zijn het meest geïnteresseerd in de onderwerpen gezondheid
en reizen voor een dergelijke lezing of workshop, maar ook geschiedenis,
psychologie, muziek en opvoeding worden genoemd.
Imago en verbetering
De bibliotheek heeft een goed imago. Vrijwel iedereen (94%) vindt dat de
bibliotheek iedereen wel iets te bieden heeft. Ook is het merendeel het eens
met de stelling dat de bibliotheek met haar tijd meegaat (89%) en vindt 86%
de bibliotheek klantgericht.
Mensen noemen nauwelijks verbetersuggesties voor de bibliotheek. De enkele
suggesties die gedaan worden zijn van randvoorwaardelijke aard (tarieven,
openingstijden), betreffen de collectie of de profilering van de bibliotheek.

Conclusies
De daling van het ledental van de bibliotheek is in lijn met de landelijke
ontwikkelingen. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat veel mensen
zelf boeken kopen of deze lenen van anderen en dat er sprake is van een
toenemend internetgebruik. Mensen zijn geen lid of maken geen gebruik van
de bibliotheek omdat ze andere bronnen gebruiken, niet lezen of er geen
behoefte aan hebben. Aan de bibliotheek ligt het niet, dat is het beeld dat
naar voren komt. De bibliotheek heeft in principe iedereen wel wat te bieden,
alleen niet iedereen maakt er gebruik van.
De bibliotheek is voldoende bekend en toegankelijk, hoewel verruiming van de
openingstijden op de zaterdagmiddag wenselijk lijkt. De vernieuwing van de
website en de nieuwe mogelijkheid boeken via internet te reserveren en te
verlengen is aangeslagen. Een groot deel van de leden maakt van deze
mogelijkheid gebruik. Een aantal andere nieuwe diensten en producten, zoals
nieuwe abonnementen, de +Pas en de mogelijkheid vragen te stellen via
Al@din is nog vrij onbekend. Wel is Al@din vooral gericht op jongeren, die
wij in deze enquête niet hebben meegenomen. We hebben dus geen
informatie over het bereik van deze dienst onder de feitelijke doelgroep. Ook
het culturele aanbod, dat van 2005 tot 2007 is georganiseerd, is vrij
onbekend. De bibliotheek is om organisatorische redenen voorlopig met dit
aanbod gestopt, maar pakt dit mogelijk in de toekomst weer op. Dat men van
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internet in de bibliotheek weinig gebruik maakt, is niet verwonderlijk nu
steeds meer mensen zelf een internetaansluiting hebben. Men is in ieder geval
wel van deze mogelijkheid op de hoogte.
Over het geheel genomen kunnen we stellen dat de vernieuwing van de
bibliotheek is aangeslagen. De automatiseringsslag lijkt succesvol en het
beeld van de bibliotheek is positief. Nu is het zaak een aantal diensten en
producten nog wat beter onder de aandacht te brengen.
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Inleiding

De gemeente Dordrecht streeft naar een vernieuwing van de openbare bibliotheek in Dordrecht. Er
wordt gewerkt aan de implementatie van ëen plan van aanpak waarmee deze vernieuwing zijn beslag
moet krijgen. In 2010 moet het resultaat hiervan geëvalueerd worden. Om vast te stellen in hoeverre
de vernieuwing aanslaat bij de inwoners van Dordrecht, heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden in
het najaar van 2007 een onderzoek uitgevoerd onder de Dordtse bevolking. In deze rapportage doen
we van deze tussenstand verslag.

1.1

Aanleiding en doel

De afgelopen jaren heeft de Openbare Bibliotheek Dordrecht gewerkt aan een
vernieuwingsslag. In 2004 heeft de gemeente Dordrecht een gemeentelijke
bibliotheekvisie opgesteld, waarin voor de komende jaren streefdoelen en
resultaten zijn benoemd. Deze visie was deels gebaseerd op een uitgebreid
onderzoek dat het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD, voorheen Sociaal
Geografisch Bureau)) heeft uitgevoerd naar gebruik, behoeften, verwachtingen
en waardering van (potentiële) doelgroepen en samenwerkingspartners van de
bibliotheek1. Op basis van de bibliotheekvisie is een bedrijfsplan en vervolgens
een implementatieplan opgesteld. Er zijn nieuwe producten en diensten
ontwikkeld die mede tot doel hebben specifieke doelgroepen te bereiken. Ook
de informatiefunctie is versterkt. In 2010 moet vastgesteld worden wat de
resultaten zijn van deze nieuwe aanpak. Nu heeft gemeente Dordrecht
gevraagd om een tussentijdse stand van zaken om te zien of vernieuwing
aanslaat. Men heeft behoefte aan informatie over de bekendheid met, het
gebruik van en de tevredenheid met de verschillende producten en diensten
van de bibliotheek onder de Dordtse bevolking. Het OCD heeft in opdracht van
de sector Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) van de gemeente deze
tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Bekendheid en gebruik van de collectie van
de bibliotheek valt hier buiten, omdat dit onderwerp recent uitvoerig is
onderzocht.

1.2

Vraagstelling

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen:
1. Welk aandeel van de inwoners van Dordrecht maakt gebruik van de
openbare bibliotheek? Wat zijn redenen om hier geen gebruik van te
maken?
2. Zijn de inwoners bekend met de verschillende vestigingen? Welke bezoekt
men?
3. In welke mate zijn inwoners van Dordrecht bekend met de diensten en
producten van de bibliotheek? Maken ze hiervan gebruik? Wat mist men in
het huidige aanbod?
4. Welk beeld heeft men van de openbare bibliotheek?

1.3

Opzet

Om deze vragen te beantwoorden, hebben we gebruik gemaakt van ons
stadspanel, een representatieve steekproef van zo'n 3.000 inwoners van
Dordrecht van 18 jaar en ouder (bewoners van verzorging- en verpleeghuizen
uitgezonderd). In het najaar van 2007 benaderden we de helft van dit panel
(1.500 inwoners) met onder meer vragen over de bekendheid met en het
1
Lans, A.L.M, van der. Onderzoek Openbare Bibliotheek Dordrecht. Gebruik, behoeften, verwachtingen en
waardering. Dordrecht: Sociaal Geografisch Bureau.
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gebruik van de openbare bibliotheek (voor de volledige enquête zie bijlage 1).
Deelnemers aan het panel ontvingen de enquête met een begeleidende brief
en kregen na tien dagen een rappel. Het onderzoek heeft, na rappel, een
respons van 44% opgeleverd. De uitkomsten van het panel zijn herwogen
naar geslacht, leeftijd en stadsdeel. Hierdoor kan de responsgroep als
representatief worden beschouwd voor geheel Dordrecht. Waar zinvol en
mogelijk zijn de resultaten uitgesplitst naar opleiding en inkomen.

1.4

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk presenteren we de resultaten van de enquête.
Achtereenvolgens gaan we in op het lidmaatschap van de bibliotheek, de
vestigingen, informatievoorziening, de website, lezingen/ workshops, de
nieuwe producten/diensten en het imago van de bibliotheek. Voorin het
rapport is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste resultaten uit het
onderzoek.
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2

Resultaten

Hoe is het gesteld met de bekendheid en het gebruik van de Openbare Bibliotheek in Dordrecht, de
vestigingen en de nieuwe diensten en producten? En hoe kijkt de Dordtse bevolking tegen de
bibliotheek aan? In dit hoofdstuk geven w e antwoord op deze vragen.

2.1

Lidmaatschap

Volgens de eigen ledenadministratie van de bibliotheek is het
tussen 2 0 0 3 en 2 0 0 7 gedaald met ongeveer 1.300: van 2 6 . 7 9 1
totale bevolking) naar 2 2 . 5 1 3 ( 1 9 % ) . Mensen met een lage
minder vaak lid van de bibliotheek dan hoger opgeleiden ( 2 7 %
figuur 2.1). Een vergelijkbaar verschil vinden w e tussen mensen
en hoog inkomen (tabel 1 , bijlage 2).

aantal leden
( 2 2 % van de
opleiding zijn
versus 4 4 % ,
met een laag

Figuur 2.1 Lidmaatschap naar opleidingsniveau
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Mensen die geen lid zijn van de bibliotheek hebben w e gevraagd naar de reden
hiervan. Ruim vier op de tien geven aan dat zij hun boeken kopen (figuur 2.2).
Andere redenen zijn dat men de informatie die men nodig heeft van internet
haalt ( 3 6 % ) , niet of nauwelijks leest (28%) of te weinig tijd heeft om de
bibliotheek te bezoeken ( 2 1 % ) . De prijs van een lidmaatschap, de
openingstijden en de bereikbaarheid zijn zelden redenen om geen lid te worden
van de bibliotheek. Vergeleken met 2 0 0 3 noemt men nu vaker als reden dat
men boeken koopt en dat men informatie van internet haalt. Wél geeft in
2 0 0 3 een derde (34%) als reden aan thuis genoeg boeken te hebben, dan wel
te lenen van anderen; in 2 0 0 7 is dit niet als antwoordcategorie opgenomen.
Onder de categorie anders noemen niet-leden redenen als niet kunnen lezen/
nooit lezen/ andere hobby's, boeken/tijdschriften van anderen lenen/krijgen,
ander lid van gezin is al lid/ lidmaatschap elders/ gebruik maken van andere
bibliotheek (universiteit, hogeschool) en geen belangstelling/geen behoefte.
Redenen om geen lid te zijn, liggen dus vooral buiten de invloedssfeer van de
bibliotheek.
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Figuur 2.2
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2.2

Vestigingen

Bijna zes op de tien (58%) van de Dordtse inwoners beantwoorden de vraag:
'Weet u dat de openbare bibliotheek vijf vestigingen heeft in Dordrecht?'met
' j a ' . Een groter deel (70%) weet dat men met één lenerspas bij alle
vestigingen materialen kan lenen. Leden w e t e n dit beter dan niet-leden, maar
w e zien geen verschillen naar opleiding en inkomen.
De vestiging van de bibliotheek in het Centrum w o r d t het meest bezocht, bijna
een derde van de respondenten bezoekt deze wel eens (tabel 2.1). Van de
leden is dit ruim de helft. Door leden w o r d t ook vestiging Stadspolders relatief
goed bezocht. Ook in 2 0 0 3 was de Centrale bibliotheek de meest bezochte
vestiging.

Tabel 2.1 Bezoek vestigingen (%)
vestiging
Centrum
Stadspolders
Sterrenburg
Crabbehof
Dubbeldam

53
32
22
16
16

niet-leden
19
6
6
9
7

32
16
11
11
11

We hebben de mensen die een bepaalde vestiging wel eens bezoeken
gevraagd of zij tevreden zijn over de openingstijden. Dat geldt voor zeven op
de tien bezoekers van de vestiging Centrum (figuur 2.3). Voor de overige
vestigingen ligt dit aandeel net iets lager, telkens ruim zes op de tien. Deze
filialen hebben ook beperktere openingstijden (zie bijlage 3). Wél is het aandeel
mensen dat ontevreden is voor alle vestigingen vrijwel gelijk.

12

Bekendheid en gebruik Openbare Bibliotheek Dordrecht 2007

Figuur 2.3
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Naast de tevredenheid over de openingstijden konden de ondervraagde
inwoners van Dordrecht drie dagdelen aangeven waarop de bibliotheek voor
hen bij voorkeur open zou moeten zijn. Hierbij kon gekozen worden tussen de
ochtend, middag en avond op alle zeven dagen van de week (voor zondag
alleen koopzondagen). Het meest genoemde voorkeursmoment is de
zaterdagmiddag ( 1 1 % van alle aangekruiste tijdstippen, tabel 2.2). Ook
woensdagmiddag,
donderdagavond
en
zaterdagochtend
zijn
relatief
veelgenoemde momenten waarop de bibliotheek bij voorkeur open zou moeten
zijn.

Tabel 2.2

Voorkeur openingstijden (% van aangekruiste tijdstippen}^

WUÊtÊMÊ
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
koopzondag

3
2
3
3
3
8
1

impsii

WSÈÊÊÈUË
6
5
9
4
6
11
3

5
4
5
9
7
2
1

In de praktijk zijn vrijwel alle filialen op de woensdagmiddag t o t 1 7 . 0 0 uur en
donderdagavond t o t 2 0 . 0 0 uur of 2 0 . 3 0 uur open (bijlage 3). Slechts in
Sterrenburg is het filiaal niet op de donderdagavond open. Zaterdagmiddag is
de locatie in het centrum t o t 1 5 . 0 0 uur open en zijn de andere filialen t o t
1 3 . 0 0 uur of 1 3 . 3 0 uur open. Met ingang van 1 januari 2 0 0 6 zijn de
openingstijden in locatie Centrum verruimd: op de zaterdagmiddag is de
bibliotheek nu t w e e uur langer open. Dat voldoet dus duidelijk aan een
behoefte.

2.3

Informatievoorziening

Informatievoorziening is een belangrijke functie van de bibliotheek. Om te
inventariseren
welke
'concurrenten'
de
bibliotheek
heeft
op
de
informatiemarkt, is de panelleden gevraagd hoe men aan boeken en
tijdschriften komt en waar men informatie vandaan haalt.
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Het merendeel van de Dordtenaren (78%) komt aan boeken of tijdschriften
door ze te kopen (tabel 2.3). Bijna vier op de tien lenen (daarnaast) boeken of
tijdschriften van familie, vrienden of bekenden. Op plaats 3 staat de
bibliotheek. Ruim drie op de tien Dordtenaren geven aan boeken en
tijdschriften bij de bibliotheek te lenen. In de categorie 'anders' heeft 9 % een
open a n t w o o r d gegeven. Het meest gegeven antwoord in deze categorie is
het verkrijgen van boeken en tijdschriften via een abonnement. Voor 6 % van
de inwoners is deze vraag niet aan de orde: zij geven aan niet te lezen.

Tabel 2.3

Hoe komt u aan boeken en tijdschriften
78
39
32
9

ik koop ze
Ik leen ze van familie, vrienden of bekenden
Ik leen ze bij de bibliotheek
anders
NB meerdere antwoorden mogelijk

W a t betreft het verkrijgen van informatie is internet met afstand de meest
gebruikte informatiebron: ruim acht op de tien Dordtenaren noemen deze bron
(figuur 2.4). Daarna volgen deskundigen of instanties (38%) en kennissen of
collega-hobbyisten (36%) als informatiebron. Ruim een kwart van de Dordtse
inwoners (27%) geeft aan zijn informatie - m e d e - uit de bibliotheek te halen.
In de categorie 'anders' worden vaak de krant, tijdschriften, boeken en de TV
genoemd.

Figuur 2.4
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2.4

Website

De bibliotheek heeft haar website vernieuwd en de functionaliteit uitgebreid.
Via de website van de bibliotheek kunnen Dordtenaren boeken laten
verlengen, maar men kan ook algemene vragen aan de bibliotheek stellen. Van
de Dordtse inwoners bezoekt bijna een kwart (23%) de website van de
bibliotheek wel eens; 1 4 % vraagt wel eens via internet informatie aan de
bibliotheek (figuur 2.5). Dat laatste kan via Al@din (vooral gericht op
jongeren) en via de catalogus. Het zijn vooral de leden van de bibliotheek die
de website bezoeken ( 5 2 % versus 6 % van de niet-leden) en informatie vragen

14
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(28% versus 6% van de niet-Ieden). Hoogopgeleiden bezoeken de
wat vaker dan laagopgeleiden (tabel 2 bijlage 2), maar er is geen
tussen deze groepen wat betreft het vragen van informatie. Ook zijn
verschillen in website bezoek en het vragen van informatie tussen
met een hoog en laag inkomen.

website
verschil
er geen
mensen

Figuur 2.5 Informatie aan bibliotheek vragen via internet

I nooit a soms regelmatig

2.5

Lezingen/workshops

Vanaf september 2005 tot november 2007 organiseerde de bibliotheek,
buiten de vakantieperiodes, elke woensdagavond een lezing of workshop in
locatie Centrum onder het motto: 'Elke woensdagavond in de bibliotheek de
leukste avond van de week'. Hiermee is 83% van de Dordtenaren niet
bekend, 17% is er wel van op de hoogte. Leden zijn beter op de hoogte van
deze activiteit dan niet-leden (30% versus 9%). Er is hierin echter geen
significant verschil naar opleidingsniveau en inkomen.
Van degenen die wel op de hoogte zijn van het feit dat er op woensdag een
lezing of workshop wordt gehouden, geeft 16% aan daadwerkelijk wel eens
zo'n lezing of workshop bijgewoond te hebben.
Aan diegenen die bekend zijn met de lezing/workshop op woensdagavond
hebben we gevraagd welke onderwerpen zij interessant vinden voor zo'n
lezing/ workshop. In de thema's gezondheid (vier op de tien) en reizen (drie op
de tien) blijkt men het meest geïnteresseerd (figuur 2.6). Ook geschiedenis,
psychologie, muziek, opvoeding en hobby zijn onderwerpen die ten minste één
op de vijf Dordtenaren die bekend zijn met de lezingen/werkshops, interessant
vindt.
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Figuur 2.6

Interesse in diverse onderwerpen (% van de respondenten bekend met lezing/workshop)
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2.6

Nieuwe producten en diensten

De laatste jaren heeft de bibliotheek een aantal nieuwe producten en diensten
geïntroduceerd. Internetgebruik in de bibliotheek bestaat al langer, namelijk
vanaf 2 0 0 1 . Al@din is in maart 2 0 0 3 landelijk gelanceerd en de bibliotheek is
niet lang daarna mee gaan doen. De overige diensten zijn in 2 0 0 5
(luisterhoeken, databanken, online catalogus, nieuwe abonnementsvormen) en
2006
(reserveren
en verlengen
via
internet),
sprinters
en
+Pas)
geïmplementeerd.
In tabel 2 . 4 hebben w e opgenomen hoe bekend de inwoners van Dordrecht
zijn met de verschillende diensten en in hoeverre men er ook daadwerkelijk
gebruik van maakt. De mogelijkheden t o t internetgebruik in de bibliotheek,
luisterhoeken en reserveren en verlengen via internet zijn de best bekende
diensten. Ruim vier op de tien Dordtenaren zijn hiermee bekend. W a t minder
mensen (ruim een derde) zijn bekend met de mogelijkheid in de bibliotheek van
databanken gebruik te maken. Ongeveer een kwart weet van het bestaan van
de online catalogus en van sprinters (actuele titels die direct, voor de duur van
een week, kunnen worden geleend). De 4-Pas, nieuwe abonnementsvormen
en Al@din zijn het minst bekend. Leden zijn beter bekend met alle nieuwe
producten dan niet-leden en maken hier ook vaker gebruik v a n .
Het gebruik van de diensten en producten geeft een ander beeld. Ondanks dat
internetgebruik in de bibliotheek en luisterhoeken relatief goed bekend zijn
onder zowel leden als niet-leden, maken weinig mensen hiervan gebruik. De
diensten die via internet verleend w o r d e n , het reserveren en verlengen van
materialen en de online catalogus, worden relatief het meest gebruikt. Nietleden maken nauwelijks gebruik van de diensten en producten van de
bibliotheek.
Hoogopgeleiden
zijn met de meeste producten
beter
bekend
dan
laagopgeleiden, met uitzondering van Al@din, nieuwe abonnementsvormen en
de + Pas, maar maken alleen vaker gebruik van de online catalogus en
reservering en verlenging via internet. Ditzelfde patroon zien w e bij mensen

16

Bekendheid en gebruik Openbare Bibliotheek Dordrecht 2007

met een hoog en laag inkomen, met dien verstande dat het verschil in gebruik
zich beperkt t o t het reserveren en verlengen van boeken en andere producten
via internet.

Tabel 2.4

Bekendheid en gebruik (%)

"^^^^^^^^^^^g^B^^^^^M^^^^^^^^^^M

WÊÊËËËÊÊËËÊÊ
internetgebruik in de
46
bibliotheek
42
luisterhoeken
41
reserveren en
verlengen via
internet
35
databanken
25
online catalogus
23
sprinters
17
+ Pas
11
nieuwe
abonnemen ts vormen
8
A/@din
1
percentage berekend over totale groep

71

31

2

3
22

62
77

7
49

30
20

1
5

8
11
7
4
2

55
46
50
30
22

16
25
17
9
4

24
13
7
9
5

3
3
0
1
0

1
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3

3

0

Op de vraag of men dingen mist ten aanzien van de (nieuwe) diensten en
producten van de bibliotheek antwoorden de meeste mensen ' n e e ' , 'niets' of
' w e e t het niet'. Een enkele opmerking betreft het aanbod: te weinig goede
romans, (klassieke) muziek, boeken in het Arabisch, nieuwere boeken en
d v d ' s . Een aantal opmerkingen betreft het gebouw/de omgeving: kan
eigentijdser en inspirerender.
De Openbare Bibliotheek Dordrecht gaf t o t november 2 0 0 7 ook een
nieuwsbrief uit, genaamd Bibliotheeknieuws,
die verkrijgbaar was bij alle
vestigingen van de bibliotheek. Ruim één op de tien (12%) respondenten is
bekend met deze nieuwsbrief ( 2 6 % van de leden en 3 % van de niet-leden).
Van deze mensen zegt 1 6 % de nieuwsbrief altijd te lezen en 4 8 % soms
(figuur 2.7). Dat betreft 7 % van alle Dordtse inwoners. Er zijn hierin geen
verschillen tussen Dordtenaren naar opleidingsniveau of inkomen.

Figuur 2.7 Lezen nieuwsbrief*

36%

m altijd msoms

nooit

' percentage berekend over degenen bekend zijn met de nieuwsbrief
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2.7

Imago en functie

Hoe kijkt de Dordtse bevolking nu tegen de bibliotheek aan? Om de mening te
peilen onder de burgers over het imago van de bibliotheek, is hen een aantal
stellingen voorgelegd. Over het algemeen oordelen de respondenten positief
over het imago van de bibliotheek zoals weergegeven in de stellingen (figuur
2.8). Slechts 6 % is het oneens met de stelling dat de bibliotheek iedereen iets
te bieden heeft. Met de andere stellingen zijn iets meer personen het oneens:
1 4 % vindt dat de bibliotheek niet klantgericht is, 1 1 % vindt dat zij niet met
haar tijd meegaat.

Figuur 2.8

Stellingen imago bibliotheek

heeft iedereen ^^^^^^^^^^^^ÊSÊBMÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^Ê^m a
iets te bieden

H11

gaat met haar
tijd mee

msmmmmÊÊIIÊIÊÈÊÊ.

is klantgericht

aiiiii

0%

20%

40%
meens

1

60%

80%

u
100%

oneens

Als belangrijkste functie van de bibliotheek noemt tweederde van de Dordtse
inwoners de informatieve functie (figuur 2.9). Bijna vier op de tien vinden de
educatieve
functie
het
belangrijkst.
De
recreatieve,
culturele
en
ontmoetingsfunctie worden aanzienlijk minder genoemd als belangrijkste
functie van de bibliotheek. Ook in 2 0 0 3 werd de informatieve functie het
vaakst genoemd als de functie waar de bibliotheek zich in de toekomst vooral
op moest richten.

Figuur 2.9

Functie van de bibliotheek (%)

informatief

educatief

recreatief

cultureel ontmoeting

NB meerdere antwoorden mogelijk
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2.8

Verbetersuggesties

De meeste Dordtenaren, zowel leden als niet-leden, geven aan geen
verbetersuggesties te hebben voor de bibliotheek, dan wel suggesties om het
lidmaatschap aantrekkelijker te maken.
De enkele suggesties die gedaan worden betreffen vooral de randvoorwaarden
(tarieven lager/gratis, bredere openingstijden (ook in de ochtenduren), zorgen
dat de onlinecatalogus te raadplegen is, internetcomputers
beter
onderhouden), boeken laten bezorgen en weer ophalen, langere uitleenperiode
in de vakantie, verbetering kinderhoek), het aanbod (meer, nieuwere boeken,
specifieke boeken) en een betere profilering van de bibliotheek.
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Bijlage 1 Vragenlijst biblioth eek en algemene vragen
november 2007

er sp.nr

Sociaal Ge ografisch Bure au
bureau voor be le idsonde rzoe k e n statistie k Dordre cht

■IBIIIIIIIM^^
Bent u lid van de openbare biblioth eek Dordrech t?
D
ja
G
e
ne
Bezoekt u de website van de openbare biblioth eek Dordrech t wel eens?
D
ja
G
e
ne
Vraagt u wel eens via internet informatie aan de biblioth eek?
O
nooit
G
soms
G ee
r g lmatig
G
vaak
4.

Weet u dat de openbare biblioth eek vijf vestigingen h eeft in Dordrech t?
G
ja
G
e
ne
Weet u dat u met één lenerspas bij alle vestigingen materialen (zoals boeken, cd's,
dvd's en luisterh oeken) kunt lenen?
G
ja
G
e
ne
Weet u dat er elke woensdagavond een lezing of workshop plaatsvindt in de
openbare biblioth eek, locatie centrum?
G
ja
G
e
n
e
-- > gaat u verder met vraag 8
Hebt u wel eens zo'n lezing of workshop bijgewoond?
G
ja
Q
e
ne
Welke onderwerpen zouden voor u interessant zijn voor een lezing of workshop?
(meerdere antwoorden
mogelijk)
G ge zondhe id
G psychologie
Q opvoe ding
G hobby
G onde rwijs
G re ize n
G kunst
G e sote rie
G ge schie de nis
G godsdie nst
G sport
G muzie k
G ande rs, nl:
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Een belangrijke
betrekking.

taak van bibliotheek

is informatievoorziening.

De volgende vragen hebben

Hoe komt u aan boeken en tijdsch riften? (meerdere antwoorden
LJ
ik le e s nie t
D ik le e n ze van familie , vrienden of be ke nde n
D ik le e n ze bij de bibliothe e k
D ik koop ze
D anders, nl:
10.

Waar h aalt u uw informatie vandaan? (meerdere antwoorden
EU
int
e e
rn t
D deskundige of instantie
D kennissen of colle ga-hobbyiste n
D bibliotheek
D anders, nl:

Nu volgen enige stellingen

over het imago en de functie

van de

hierop

mogelijk)

mogelijk)

bibliotheek.

11.

Kunt u van de onderstaande stellingen aangeven of u h et h iermee 'eens' dan wel 'oneens'
bent?
eens
e
e
on ns
a. de bibliothe e k he e ft ie de re e n ie ts te bie de n
LJ
LJ
b. de bibliothe e k is klantge richt
LJ
□
c. de bibliothe e k gaat me t haar tijd me e
LJ
LJ

12.

Wat is in uw ogen de belangrijkste functie van de biblioth eek?
LJ
informati
ee
v functie
L J e ducati
ee
v functie
LJ
ontmo
e tingsfuncti
e
LJ
cultur
eel functie
CJ er e
cr e
atie
v functie

Hierna vragen we u naar uw bezoek aan de
13.

Bezoekt u wel eens één of meer van de volgende vestigingen? En zo ja, h oe vaak?
bezoek?
ja

a.
b.
c.
d.
e.

24

bibliotheek.

Dubbeldam
Centrum
Crabbehof
Stadspolders
Sterrenburg

D->
D->
D->
D->
D->

1 ke e r pe r
week of vake r

D
D
D
D
D

frequentie?
1 ke e r pe r 2
1 ke e r pe r 4
tot 3 we ke n
tot 8 we ke n

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

enkele ke re n
per jaar

D
D
D
D
D
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Hoe tevreden bent u over de openingstijden van de vestiging van de bibliotheek die u wel
eens bezoekt Indien u een vestiging niet of nauwelijks bezoekt kunt u weet niet/ n. v. t.
aankruisen.
niet
erg
erg
ontevreden/
teOpeningstijden
onteweet niet/
vreden
niet tevreden
vreden
tevreden
ontevreden
n.v.t.
van:
a. Dubbeldam
D
D
D
D
D
D
b. Centrum
D
D
D
D
D
D
c. Crabbehof
D
D
D
D
D
D
d. Stadspolders
D
D
D
D
D
D
e. Sterrenburg
D
D
D
D
D
D
4.

15.

Op welke 3 momenten van de volgende mogelijkheden zou de bibliotheek voor u bij
voorkeur open moeten zijn? {maximaal 3 mogelijkheden
aankruisen)
ochtend

middag

avond

a. maandag

LJ

LJ

LJ

b. dinsdag
c. woensdag

D
LJ

D
LJ

D
LJ

d. donderdag
e. vrijdag

LJ
LJ

LJ
LJ

LJ
LJ

f. zaterdag

D

D

D

g. koopzondag

LJ

LJ

LJ

De laatste jaren heeft de bibliotheek een aantal nieuwe producten en diensten geïntroduceerd.
de volgende vragen wordt gekeken of u hier bekend mee bent en er eventueel gebruik van
maakt.
16.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

In

Bent u bekend met de volgende nieuwe diensten en producten? Zo ja, maakt u er wel eens
gebruik van?
bekend ?
maak. er gebruik
van?
nee
nee
ja
ja
de online catalogus
D
D- ->
D
D
reserveren en verlengen via internet
D
D- ->
D
D
sprinters (actuele boeken waar veel vraag naar is)
D
D- ->
D
D
luisterhoeken
D
D- ->
D
D
databanken (o.a. de krantenbak, tijdschriftenbank en tests
D
D
D
D- ->
van de consumentenbond)
D
Al@din
D
D
D- ->
->
nieuwe abonnementsvormen
D
DD
D
internetgebruik in de bibliotheek
D
D- ->
D
D
+PAS (kortingspas voor leden met een jaarabonnement)
D
D- ->
D
D

17.

Zijn er, met betrekking tot (nieuwe) diensten en producten, nog dingen die u mist bij de
openbare bibliotheek Dordrecht?

18.

Weet u dat de bibliotheek een nieuwsbrief uitgeeft?
D
ja
LJ

nee

- - > gaat u verder met vraag 2 0
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19.

Leest
G
G
G

u deze nieuwsbrief ook?
ja, altijd
ja, soms
nee, nooit

20.

Hebt u nog verbetersuggesties voor de bibliotheek?

Let op! De volgende vragen zijn bedoeld voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek.
Indien
u dit wel bent, kunt u vraag 21 en 22 overslaan en verdergaan met het volgende onderdeel van
het stadspanel.
21.

Wat is de reden dat u geen lid bent?
O
ik lees niet of nauwelijks
O
ik koop boeken
O
ik heb te weinig tijd om de bibliotheek te bezoeken
O
informatie die ik nodig heb haal ik van internet
O
de bibliotheek is niet geopend op het voor mij geschikte moment
G
ik lees niet of nauwelijks
Q
ik vind een lidmaatschap te duur
G
de bibliotheek is voor mij niet goed bereikbaar
--> op welke locatie doelt u dan?
Q
anders, nil

22.

Hoe zou de bibliotheek een lidmaatschap wel aantrekkelijk voor u kunnen maken?

ALGEMENE VRAGEN
De onderstaande vragen worden regelmatig geste/d om over de meest recente gegevens
zelfde moment van zowel de huidige als de nieuwe panelleden te kunnen
beschikken.
1.

26

op een

Wat is de hoogste schoolopleiding die u hebt voltooid met een diploma of momenteel nog
volgt?
Q
lager of basisonderwijs
Q
lager beroepsonderwijs
G
VMBO, MAVO, MULO en dergelijke
Q
HAVO, VWO, HBS, MMS, Lyceum, Atheneum, Gymnasium en dergelijke
G
middelbaar beroepsonderwijs
G
hoger beroepsonderwijs
Q
universiteit

Bekendheid en gebruik Openbare Bibliotheek Dordrecht 2007

Wat is op dit moment het netto-inkomen per maand van uw huishouden (uzelf en uw
eventuele partner samen)? (vakantiegeld en kinderbijslag niet meerekenen)
D € 999,-- per maand of minder
D € 1.000, tot en met € 1.249,*- per maand
D € 1.250, tot en met € 1.499,-- per maand
D € 1.500, tot en met € 1.999,-- per maand
U € 2.000, tot en met € 2.499,-- per maand
U € 2.500, tot en met € 2.999,-- per maand
U € 3.000, of meer per maand
3.

Hebt
LJ
LJ
LJ
LJ

u toegang tot internet? (meerdere antwoorden
ja, thuis
ja, op het werk
ja, elders
nee

mogelijk)

4.

Welke van de onderstaande waarden past het best bij u? Kies één
LJ
privacy, rust
LJ
uitdaging, veel beleven
LJ
mezelf ontwikkelen
LJ
koop het liefst luxe of nieuwe trendartikelen
LJ
genieten van het leven

5.

Woont u in een koop- of huurwoning?
LJ
koopwoning
LJ
huurwoning
[j
woon thuis/op kamers

6.

Ruimte voor eventuele opmerkingen over de vragenlijst

antwoord!

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING
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Bijlage 2 Aanvullende tabellen
Tabel 1

Lidmaatschap

bibliotheek(%)

IliBiiSIIIl

WËÊIïÊÊÊmm
lid
geen lid

Tabel 2

/a

37
63

38
62

27
73

lillllllH^^BHi
44
58

34

24
76

66

43
37

Bezoek website (%)

24
76
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11
89

25
75

34
66
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Bijlage 3

Openingstijden bibliotheek

Centrum
ma
di
WO

do
vr
za

gesloten
12.00-20.00
12.00-20.00
12.00-20.00
10.00-18.00
10.00-15.00

Stadspolders
ma
di
WO

do
vr
za

14.00-17.00
10.00-12.00/ 18.30-20.30
13.00-17.00
14.00-17.00/ 18.30-20.30
10.00-12.00/ 14.00-17.00
10.00-13.00

Sterrenburg
ma
di
WO

do
vr
za

14.00-17.00
9.00-12.00
14.00-17.00
9.00-12.00
14.00-17.00
10.30-13.30

Crabbehof
ma
di
WO

do
vr
za

14.00-17.00
10.00-12.00/ 18.00-20.00
14.00-17.00
10.00-17.00/ 18.00-20.00
14.00-17.00
10.30-13.30

Dubbeldam
ma
di
WO

do
vr
za

14.00-17.00
18.30-20.30
14.00-17.00
18.30-20.30
14.00-17.00
10.30-13.30
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Publicaties van het Onderzoekcentrum Drechtsteden
Economie, arbeidsmarkt en onderwijs
Passantenenquête Kernwinkelgebied
%
Onderwijsmonitor Dordrecht 2006-2007
Overgang basisonderwijs - voortgezet onderwijs
Opinie Dordtse School en Loopbaaricentrum
Inkomensmonitor Dordt-West 3e meting
Tabellenboek Bedrijvenregister Dordrecht 2005
Jongerenonderzoek Route 23
Monitor Route 23 Dordrecht en Drechtsteden
2005 en 2006
Laaggeletterdheid in Dordrecht
Evaluatie vrijdagmiddagmarkt
Kiezen voor beroepsonderwijs
Koopgedrag, koopstromen en het functioneren van
het aanbod in de sector dagelijkse artikelen
Monitor Binnenstad Dordrecht 2004
Monitor Lokaal Onderwijs Dordrecht 2004/2005
Horecabezoek en beoordeling van de Dordtse
horeca door de Dordtse bevolking anno 2004
Monitor vraagzijde arbeidsmarkt havengebonden
cluster Rijnmond
Sociale zaken en welzijn
Factsheet Antillianen
Ban yuda otro - Antilliaans moederschap in
Dordrecht
Ouderenmonitor 2006
O-Meting SMS-Kinderfonds
Factsheet Sociale Staat van Dordrecht 2005
Integratiemonitor Dordrecht 2005
Wijkpanel Veilig opgroeien in de Staart
Realisatie- en exploitatiemogelijkheden
hostelvoorziening
Huiswerkbegeleiding bij Dordtse zelforganisaties
Evaluatie kwaliteitsimpuls Stadspolder
Jongeren en huiswerk
Opinie buurtwerk
Wijkpanel Staart Veilig
Monitor Sociaal Programma Oud-Krispijn Zuid-3
Onze buurt aan zet, tussenevaluatie
Vrijwilligerswerk in Dordrecht 2003
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Verhuisonderzoek Drechtsteden 2005 en 2006
Bewonersoordeel openbaar groen
Woonmonitor Drechtsteden 2006
Enquête onderzoek Woonkeus en woonruimteverdelingssysteem
Belevingswaardeonderzoek oppervlaktewater
Goeree-Overflakkee
Behoefte aanleunwoningen Sterrenburg
Woonmonitor Dordrecht 2005
Belevingswaardeonderzoek oppervlaktewater
Krimpenerwaard

2007
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2007
2007
2006
2006
2006
2005
2005
2004

Verkeer en milieu
Evaluatie Wijkverkeersplannen
2006
Milieumonitor Dordrecht 2005
2006
Evaluatie Verkeersplan Binnenstad
2006
Evaluatie proef mini-container papier
2005
Evaluatie hondenbeleid
2004
Gebruik toegangssysteem ondergrondse containers 2004
Milieumonitor Dordrecht 2003
2004
Toerisme, sport, recreatie en cultuur
Bereik en waardering RTV Dordrecht herhalingsmeting
Evaluatie Internationaal Poppentheater Festival
2005
Cultuurbereik 2005
Dordtenaren over recreatie in het buitengebied
Evaluatie Dordt in Stoom
Evaluatie Rhythm & Blues Festival
Gebruikers en deelnemers over gemeentelijke
sportvoorzieningen
Meningspeiling theatervoorziening in Dordrecht
Toervaarders over Dordrecht

2006
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2004
2004
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Openbare orde en veiligheid
Leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht
De burger over de buurtagent
Evaluatie stadswachten in de wijken
Leefbaarheid en veiligheid Zwijndrecht 2005
Leefbaarheid en veiligheid in de Drechtsteden 2005
Leefbaarheid en veiligheid Oud-Beijerland 2006
Veiligheidsbeleving op school 2006
Leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht 2005
Evaluatie Stadswachten in de wijken
Leefbaarheid en veiligheid in Sliedrecht 2005
Leefbaarheid en veiligheid in Alblasserdam
Management en kwaliteit dienstverlening
Klanttevredenheidsonderzoek Wijklijn
Meningspeiling SCD
Monitor klantenoordeel ISD - SHV O-meting
Monitor klantenoordeel ISD O-meting
Monitor klantenoordeel ISD - WVG O-meting
Klanttevredenheidsonderzoek DrechtHopper
Relatie casemanagers en reïntegratiebedrijven:
aanzet tot een monitor
Klanttevredenheidsonderzoek Monumenten
Klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006
Prognose plechtigheden op de Essenhof in
Dordrecht 2005-2020
Bekendheid, gebruik en tevredenheid website
en E-loket
Bekendheid en wensen Ondernemersloket
Evaluatie waarderingsgesprekken
Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijs en Welzijn
Klanttevredenheidsonderzoek Personenalarmering
Klanttevredenheidsonderzoek Stafdiensten
Bestuur
Imago Oud-Krispijn
Staat van de stad en regio 2005
Bekend maakt bemind Monitor Beeld van Dordrecht
Het meetbaar maken van beleidsdoelstellingen uit
de programmabegroting 2005 gem. Papendrecht
Inventarisatie WMO Drechtsteden
Wijkpanel Staart Imago
Dit is Dordt
Vertrouwen in het bestuur en oordeel over
raadscommunicatie
Bezoekersonderzoek Dag van Dordt
Evaluatie Dualisme 1e fase
Bevolking
Bevolkingsprognose per wijk gemeente Dordrecht
2004-2020
Feiten, belevingen en trends Papendrecht
Integrale leerlingenprognose gemeente Dordrecht
2002-2018
Huishoudenprognose 1998-2010

2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2004
2004
2004
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2004
2004
2003
2003

2004
2003
2003
1998

Bovenstaande lijst bevat een selectie van publicaties
van het OCD
Algemeen
Dordt op z'n droogst
Staat van de wijken
Tabellenboek Bedrijvenregister Dordrecht

jaarlijks
meerjarig
jaarlijks

Meer cijfers en trends kunt u vinden op onze
website
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl
Informatie/bestellen:
(078) 620 65 25
Onderzoekcentrum Drechtsteden
Postbus 6 1 9 - 3 3 0 0 AP DORDRECHT
OCD@drechtsteden.nl
www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl
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