BiebPanel - Flitspeiling 2 2018 – Duurzaamheid - Cluster Drenthe Stadsbibliotheken
Hoogeveen Centrale
Over welke onderwerpen zou u graag meer informatie willen hebben op het gebied van duurzaamheid? Anders, namelijk
Aantal keer
genoemd
1

reclame voor niet-duurzame producten of diensten verbieden

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Over welke onderwerpen zou u graag meer informatie willen hebben op het gebied van duurzaamheid? Anders, namelijk
Aantal keer
genoemd
Het aanpakken van grote (veelal industriele) vervuilers. Een totaalbeeld van de veroorzakers van vervuiling.

1

Bibliotheek Emmen
Als de bibliotheek onderstaande diensten op het gebied van duurzaamheid zou aanbieden, van welke zou u dan zelf gebruik willen maken? Anders,
namelijk
Aantal keer
genoemd
1

Ligt eraan of ik tijd heb

Hoogeveen Centrale
Als de bibliotheek onderstaande diensten op het gebied van duurzaamheid zou aanbieden, van welke zou u dan zelf gebruik willen maken? Anders,
namelijk
Aantal keer
genoemd
1

Activiteiten voor ondernemers

Bibliotheek Meppel
Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Boeken lenen is sowieso al duurzaam denk ik.

1

Boeken uitlenen is sowieso duurzaam. Afgeschreven boeken verkopen

1

De boeken

1

door boeken te lenen en niet te kopen wordt er bespaard

1

Door de vakantiebieb heb ik gemerkt hoe makkelijk het lezen op een iPad is. Daardoor ben ik nu enthousiast ook andere biebboeken
op mijn iPad aan het lezen. Dat lijkt me duurzamer dan papieren boeken, die ik bovendien ook altijd moet reserveren bij een andere
bieb, en die dan naar mijn eigen locatie moeten worden gebracht. Verder weet ik niet in hoeverre de bieb duurzaam bezig is.

1

Het principe van boeken uitlenen vind ik sowieso duurzaam.

1

het uitlenen van boeken zodat 1 boek heel vaak gebruikt kan worden

1

Ik denk; dat men in de bibliotheek duurzaam actief is, maar zeker weten doe ik het niet.

1

Keuze of je een bonnetje wilt Info via mail/internet ipv op papier

1

lenen van lees-beeldmateriaal

1

lenen van materialen

1

Openingstijden. Delen van de ruimte.

1

Volgens mij helemaal niks, ik kan in ieder geval niks bedenken. Er wordt veel papier verspeeld bij de boetes betalen bijvoorbeeld. Het
hele idee van een bibliotheek is wel duurzaam (dat je geen boeken hoeft te kopen).

1

Zelf kiezen wel of geen bon

1

Bibliotheek Nijeveen
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Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
1

In Nijeveen niets duurzaams

Bibliotheek Emmen
Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Aanbieden afgeschreven materialen

1

de bibliotheek is sowieso een duurzame instelling doordat materialen/boeken enz meerder keren gebruikt worden en niet ieder
huishouden een boek enz aanschaft en daat vervolgens na lezen in de kast zet.

1

De bieb op zich...als doelstelling. Het verzamelen en uitlenen van boeken.....

1

Duurzaamheid is een woord waar ik nooit bij stilsta. Ondanks alle aandacht ervoor. Het zal mijn tijd wel duren denk ik dan

1

Een bibliotheek is van oorsprong al een duurzaam ding. 1 opmerking; De overstap naar landelijk e-boek zou best wat sneller kunnen
(echt duurzaamheid bij uitstek)

1

Een bieb is in de kern al duurzaam nl het uitlenen dus vaak gebruiken van boeken etc.

1

Eigenlijk let ik niet daarop, loop alleen binnen om een boek te halen en vertrek weer.

1

Elk boek kan door veel mensen gelezen worden. Papierbesparing !

1

het concept van de bibliotheek: een bibliotheek voor een ieder

1

Het feit dat je boeken en andere materialen kunt lenen, zo hoef je zelf minder aan te schaffen

1

Het hergebruik van boeken. Niet duurzaam: dat er bij elke uitlening een bonnetje komt.

1

Ik heb te weinig informatie over duurzaamheid in de bibliotheek om een gedegen antwoord te geven

1

ik mag aannemen dat ook de bieb duurzaam is .......!!

1

Informatieverstrekking ( via internet)

1

Inleveren van boeken buiten openingstijden

1

Kan ik niet zeggen. Heb hier nog niet op gelet.

1

neemt goede initiatieven

1

Niets.

1

openingstijden

1

Redelijk

1

Simpel het delen van boeken en info aan de leden is al een vorm van duurzaamheid. Wanneer de bieb het bewust worden van de
noodzaak voor duurzaamheid kan bevorderen is dat al een extra.

1

Verkoop oude boeken

1

Verkoop tweede handschoenen boeken enz.

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
1
Dat is inderdaad de hamvraag: wat kan de bibliotheek dan doen? De bibliotheek heeft wel een voorbeeldfunctie, vind ik. Maar de
papieren bonnetjes vind ik geen probleem, hoor. Wat nu al duurzaam is? dat de ingang niet buiten is, maar in de gang van De Deele.
Daardoor gaat er 's winters weinig warmte verloren door de deur. Ik weet niet wat voor verlichting er is. Zal het led zijn? Ik weet niet of
je er koffie kan drinken. E-readers, waarom zouden die duurzaam zijn? Gebruik elektriciteit? energie en grondstoffen om ze te
produceren, gevolgen van de mijnen en fabrieken voor het milieu? Eindige voorraad grondstoffen? En wat als ze kapot gaan? en in het
afvalstadium belanden?

Bibliotheek Klazienaveen
Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
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Bibliotheek is op zich al een duurzame dienst. Meer e- boeken zou ook mooi zijn.

1

Boeken lenen ipv kopen. Mogelijkheid tot kopiëren, papieren bekertjes

1

dat de boeken, dvd gedeeld worden. informatie via de mail ipv post

1

e books

1

Een bibliotheek is al behoorlijk duurzaam, doordat 1 boek door heel veel mensen wordt gelezen, hierdoor hoeft men minder boeken te
drukken, waardoor minder inkt en papier ed wordt gebruikt. Minder bomen gekapt etc.

1

Het meerder keren uitlenen van boeken vind ik duurzaam. Zo hoeft niet iedereen zelf de boeken te kopen.

1

Prullenbak vor de bonnetjes. Boeken verkopen voor tweede leven

1

Hoogeveen Centrale
Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
Boeken uitleen- tijdschriften uitleen- cd uitleen-

1

dat je zelf kunt kiezen of je een bonnetje wil met een overzicht van je geleende boeken.

1

Dat men de bibliotheek in de Weide heeft gesloten bespaart vel energie en verdere kosten. Nadeel is wel dat de lezer weer verder
moet reizen, wat weer energie kost,.

1

De basis van de bibliotheek, het lenen van boeken en weer terugbrengen. Dat is het begin van duurzaamheid.

1

Geen bonnen meer bij het ruilen van boeken enz....bijna alles gaat via p.c. Goed bezig.!!

1

Geen idee. Let daar ook niet op.

1

geen plastic tassen meer. Verkopen van oude boeken/tijdschriften.

1

Geen zichtbare duurzame dingen

1

Goed

1

Het feit al boeken en andere materialen lenen en weer inleveren kunnen en tijdschriften/kranten voor een ieder in te zien (scheelt
papier

1

het feit dat het een bieb is, hergebruik van boeken. Ook wordt er niet standaard een bon geprint, maar kun je kiezen.

1

het feit dat je boeken leent en weer terugbrengt zodat honderden andere mensen datzelfde boek kunnen lezen

1

het leensysteem is in principe duurzaam

1

Het lenen van boeken is al duurzaam.

1

info.per mail verzenden .

1

nog geen ervaring met duurzaamheid in de bibliotheek

1

Zou het anders willen formuleren, het is mij niet opgevallen dat de bibliotheek juist niet duurzaam is

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?
Aantal keer
genoemd
boeken delen

1

Boeken lenen ipv kopen is vind ik best duurzaam.

1

Boeken lenen. Inrichting. Gebouw.

1

Boeken ruilen.

1

Daar heb ik eigenlijk nog geen goed inzicht in.

1

daar heb ik zo geen antwoord op omdat ik daar niet op heb gelet.

1

dat het best moeilijk is om gezamenlijk te streven naar een goede afvalscheiding. de intensie is er wel maar doen is nog niet
ingeburgerd gemakzucht

1

Dat ik de keuze heb of ik een bonnetje neem (doe ik nooit aangezien je tijdig een herinneringsmail krijgt).

1

Dat je boeken leent en niet koopt

1

Dat je materialen kan lenen is al heel duurzaam.

1

de bon met boeken wel of niet printen. je kunt kiezen

1

De bonnetjes zouden nog vervangen kunnen worden door een melding bij lenen dat je een bevestigende mail kan krijgen of niet ipv
bonnetje of niet. Verder prima duurzaam

1
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De dienstverlening an zich (boeken eenmalig aanschaffen en uitlenen zodat niet iedereen zelf boeken hoeft aan te schaffen). Verder
weet ik niet wat de bieb op dat gebied doet.

1

De E-boeken ipv gedrukte boeken.

1

De keuze van wel of geen bon na het lenen. Digitale nieuwsbrief

1

er is mij niets op gevallen

1

Er komt niet automatisch een bonnetje uit, daar moet je zelf om vragen.

1

Geen idee

1

geen onnodig papiergebruik

1

Geïntegreerd in een multicultureel gebouw

1

hergebruik boeken

1

het feit alleen al dat je een boek kan lenen en niet alle boeken die je wilt lezen hoeft te kopen, bovendien heeft het lenen van boeken
me ook behoed voor menig miskoop, omdat het boek toch me erg tegenviel

1

Het feit dat je boeken (en in mijn geval vooral ook tijdschriften) kunt lenen ipv kopen is natuurlijk ook al duurzaam.

1

Het feit dat je boeken e.d leent ipv zelf koopt.

1

het fenomeen bibliotheek: een poosje een boek lenen en lezen en dan terugbrengen

1

Het is een nieuw gebouw, dus ik neem aan dat isolatie enzo goed geregeld is....

1

Het kunnen lenen van boeken.

1

Het lenen van boeken is op zichzelf duurzaam. Verder is er weinig zichtbaar wat de bibliotheek aan duurzaamheid doet.

1

Het lenen van materialen is duurzamer dan het zelf kopen en de materialen die uit de collectie gaan te koop aanbieden is een goed
alternatief voor weggooien. Ook de keuze wel of geen bon te printen ligt bij de klant.

1

Het principe van de bibliotheek is natuurlijk al duurzaam...Samen doen met boeken!

1

het te koop aanbieden van oude boeken

1

Het uitdelen van boeken, enz. is in de basis al duurzaam.

1

Het uitlenen van boeken is natuurlijk al heeeeeel duurzaam. Hebben jullie zonnepanelen op het dak?

1

het uitlenen van de boeken, kranten en tijdschriften daar kunnen lezen/lenen scheelt heel wat bomen per jaar

1
1

Ik vind de bibliotheek in Assen, zoals hij nu wordt vormgegeven als DNK. Geenszins duurzaam, deze vorm vergrijpt zich aan
braspartijen en festiviteiten. Het bibliotheek zijn wordt totaal genegeerd, je moet gebruik maken van auto of bus (als je niet meer op de
fiets kunt), er is geen afhaal dependance in de wijk op 5 km afstand. Je moet parkeren voor het ophalen van ern boek in de dure
parkeergarage. Dat alles omdat je wat ouder bent, terwijl het allemaal zo goed geregeld was tot 2013. Wat hebben we ervoor terug
gekregen belachelijke brasserijen als preuverijen 3e dinsdag en nog veel meer niet zijn bibliotheeksector onzin.
kan ik moeilijk inschatten

1

kunnen lenen van e-boeken

1

lenen van e books

1

Niets.

1

Online diensten: bijv. Nieuwsbrief, reserveren, verlengen. Door ziekte kom ik de laatste tijd weinig in de bibliotheek en toch word ik op
mijn wenken bediend, zonder van papiergebruik??

1

Pas gecombineerd met stadspas

1

Sowieso het hergebruik van boeken, video's en online reservering en bevestiging per e-mail.

1

Uitlenen van boeken

1

Verkoop van boeken wanneer ze afgeschreven zijn.

1

vrijwel alle verkeer gaat via e-mail of website

1

Wat ik niet duurzaam vind is het feit dat bijna alles wat ik wil lenen uit andere bibliotheken moet komen

1

Wel of geen bon bij het lenen

1

Bibliotheek Meppel
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp
Aantal keer
genoemd
Heel belangrijk om hier aandacht aan te schenken

1

Momenteel niet

1

nee

2
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Nee

4

neen

1

onzinnig

1
1

Uit alle enquêtes die in nu heb ingevuld begrijp ik dat jullie zoeken naar onderbouwing van jullie bestaansrecht. Voor mij is dat A. het
uitlenen van boeken. B. het digitaal beschikbaar stellen van boeken. En het verzorgen van een breed palet van kranten en tijdschriften
omdat je je als individu je niet kunt abonneren op alle bladen die je wel interessant vindt om te lezen. Daar schort het bij de bieb nog
wel aan. Geen bladen over Financieel? Beurs etc. Of bladen over ontwikkelingen op autogebied (b.v. Autoweek/Autokampioen) Niet
interessante bladen zoals Zin en andere zweverige bladen zijn er teveel aanwezig. Die rommel opzeggen en er wat beters voor in de
plaats. Zou al een belangrijke verbetering zijn. SUCCES.
1

X

Bibliotheek Nijeveen
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp
Aantal keer
genoemd
1

Nee

Bibliotheek Emmen
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp
Aantal keer
genoemd
De bieb zou een grote rol hierin kunnen spelen. Denk bv aan voorlichting aan kinderen, maar ook door middel van workshops of
standjes in de bieb.

1

de papieren uitleenbonnetjes die altijd uit de automaat rollen, afschaffen, scheelt papier, printkosten geef desnoods een keuze tussen
wel of niet een bonnetje,(was eerder wel het geval)

1

geen

2

Geen

2

Geen opmerkingen

1

Geen plastic cupje koffiemelk maar flesjes of verse melk gebruiken. Beter schoonmaken van de computers en werktafels. Zijn vaak
vies. Geen verpakte producten en drank in plastic flesjes. Biologische of fair trade producten. Douwe Egberts koffie is geen fair trade
en niet biologisch. Pichwick werkt ook niet biologisch of via fair trade. Werk bijvoorbeeld samen met de Wereldwinkel of Natuurwinkel
voor wederzijdse promotie.

1

Ik denk dat er veel afval komt van suikerzakjes, melkzakjes e.d. zaken in het restaurant. Dit zou duurzamer kunnen door bijv een
melkkan enz.

1

is het idee een papier-/cd-versnipperaar te plaatsen?

1

Je wordt doodgegooid met allerlei informatie over duurzaamheid, soms is het grote onzin. Als de bibliotheek wel waarheidsgetrouwe
informatie geeft, dan zou dat een enorme pré zijn. Een cursus over zelf toepassen van zonne-energie bijvoorbeeld.

1

Keuze aanbieden voor wel of geen bonnetje

1

kritisch zijn over folders- info brochures etc. Maar er zijn misschien altijd nog bieb leden zonder computer......

1

Led verlichting...

1

nee

6

Nee

3

nee, maar ik mag aannemen dat ook, wat energiezuinigheid-en-duurzaamheid, de bibliotheken met hun tijd mee gaan!!

1

Nee. Succes. Zelf hebben we aandelen in n windmolen. Dak garage en woning volledig m zonnepanelen, elektrieke auto, stroom/gas
van Van de Bron...elektra leveren we terug dgs overcapaciteit. Waterbespaarders...

1

Neen

1

Neen, maar ik vind wel dat dit een uitstekend onderwerp is, waar de bieb aandacht aan kan geven

1

niet over dit onderwerp. ik wil graag met de bied app op mijn mobiele telefoon een boek kunnen lenen. Telefoon op het boek leggen
en het lenen bevestigen....

1

Zie nut niet in van dergelijke enquêtes

1

Bibliotheek Emmer-Compascuum
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Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp
Aantal keer
genoemd
1

nee

Bibliotheek Klazienaveen
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp
Aantal keer
genoemd
Ik zou zo niet kunnenzeggen wat er nu wel duurzaam is. Ik lever boeken in en leen nieuwe boeken. Meestal in sneltreinvaart i.v.m. te
weinig tijd, omdat jullie om 20:00 uur dicht gaan. Daardoor weet ik het niet, alleen dat je een bon krijgt als je boeken leent.

1

nee

1

Nee

2

zonnepanelen op het dak, afhankelijk van een eventuele verhuizing

1

Hoogeveen Centrale
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp
Aantal keer
genoemd
Blijf gaan voor kennisoverdracht en laat je niet voor karretjes spannen tenzij het voortbestaan wordt bedreigd.

1

Dat er literatuur e.d. aanwezig is voor mensen die daar nog wel info over willen hebben vind ik prima. Maar ikzelf heb daar de bieb niet
voor nodig.

1

Duurzaamheid is een hot-item, maar ik vind dat we er mee overvoerd worden. Als de bibliotheek duurzaam wil werken, vertrouw ik op
de medewerkers om te bedenken op welke manier en om dat uit te voeren. Ik denk dat iedereen wel zijn of haar best doet.

1

geen

2

geen opmerkingen

1

Het is belangrijk mensen er op te wijzen duurzamer te gaan leven, al was het maar voor de komende generatie.

1

Houd de collectie beter op orde door interessant ouder werk sneller op te knappen dan te verkwanselen.

1

ik ben tevreden over wat de bibliotheek doet: boeken uitlenen. voor mij mag het daar bij blijven

1

Ik vind dit een goede manier om ons mee te laten denken over dit onderwerp.

1

Ik wil graag iets zeggen over jullie website, ik heb de Bieb App op mijn telefoon en sinds 3 weken, kan ik niet meer inloggen, wat ik
probeer..Ik vind jullie website niet echt handig en klantvriendelijk. Heeft niks met duurzaamheid te maken, maar wil het wel even kwijt.

1

nee

1

Nee

4

Neen

1

Neen , dank u wel

1

pleeg vervolgacties

1

Voor mij blijft de kerntaak van de bibliotheek het verstrekken en toegankelijk maken van informatie. Geen ruildiensten of lokale (afvalopruim e.d.) initiatieven starten. Dat is de taak van anderen.

1

x

1

Bibliotheek De Nieuwe Kolk
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of suggesties over dit onderwerp
Aantal keer
genoemd
Bibliotheek blijf in de eerste plaats bij je leest. Zorg voor actuele e books, dan worden er minder boeken gekocht en is er minder papier
verspilling.
Een beetje een mode woord, dat duurzaam zijn. Het is gewoon eerbied hebben voor de natuur en dus rekening houden met de natuur
en onze aarde. Dat is me als kind al ingeprent. Dus leer je kinder en kleinkinder eerbied te hebben voor de natuur.
Een keer als thema duurzaamheid neerzetten met boeken tijdschriften dvd etc. Evt met lezingen, workshops etc
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1
1

1

Eigenlijk begin ik een beetje kriegelig te worden van het woord duurzaam. Het wordt een modewoord terwijl ik denk dat het een manier
van leven is die ik al heel lang volg. En nu begint het door te schieten in betutteling en overdrijving. Je gaat je soms bijna schuldig
voelen voor het feit dat je bestaat.

1

geen

2

Goed

1

Heeft de bibliotheek een organisatie/gebouwenscan op duurzaamheid gedaan? Het zou leuk zijn als de duurzaamheidsdoelen en
(half)jaarlijks de voortgang hierbij worden gepubliceerd.

1

Het nieuwe innamesysteem vind ik verkwisting van geld

1

Ik vind dit gewoon naar de bekende weg vragen.

1

Ik vind duurzaamheid heel belangrijk, maar gezien mijn leeftijd db gezondheid zal ik geen evenementen in de bieb bijwonen.

1

Ik zie de bieb in dit kader meer als een bron waar ik informatie kan vinden.

1

Ik zie geen actieve rol voor de bieb op dit punt. Beschikbaar maken/hebben van informatie lijkt me voldoende

1

Is de bibliotheek (DNK) duurzaam genoeg qua energiegebruik/-transitie?7

1

Ja. Geen ongevraagde binnen geven bij betaling via de leenautomaat

1

Misschien een alternatief voor de reserveerbonnen? Aangezien die vrijwel meteen in de afvalbak terecht komen

1

n.v.t

1

nee

7

Nee

14

Nee,

1

Nee, geen verdere opmerking

1

nee.

1

Nee.

1

Neen.

1

Nvt

1

PS een bonnetje met uiterste inlever datum vind ik persoonlijk wel heel erg prettig, dat zit in het boek enkom ik telkens tegen.

1
1

Schanswal 18
Veel van de genoemde onderwerpen zijn "nitty gritty" waar de gemiddelde burger/consument iets aan zou kunnen/moeten doen. Een
beetje "liefdewerk-oud-papier". Goed bedoeld maar het neigt de werkelijk grote vervuiling en daarmee de hoognodige grootschalige
politieke aanpak te versluieren. Zie bijv. de onlangs op TV uitgezonden documentaire over de illegale verwerking van stookolie.

1

verder niet

1

voorlichting is altijd goed

1

We krijgen al zoveel info over duurzaamheid, dus voor mij is dit niet nodig, maar voor anderen misschien wel .

1

Wel heel erg kort.

1
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