BiebPanel Doelgroeponderzoek Jongeren 18-24 jaar Vragenlijst definitief
Achtergrond
Leuk dat je aan dit onderzoek deelneemt. Voordat we van start gaan willen we je eerst
enkele achtergrondvragen stellen.
S1. Ben jij man of vrouw?
 Man
 Vrouw
S2. Wat is je leeftijd?
… jaar
Indien jonger dan 18 of ouder dan 24 -> EXIT
S3. Welke opleiding volg je nu?
 Geen of basisonderwijs
 Praktijkonderwijs
 VMBO (basis of kader)
 VMBO (theoretisch of gemengd)
 HAVO
 VWO (atheneum of gymnasium)
 MBO niveau 1
 MBO niveau 2, 3 of 4
 Bachelor (HBO of universitair niveau)
 Master/doctoraal/postdoctoraal (HBO of universitair niveau)
S4. Wat is de hoogste opleiding die je hebt afgemaakt?
 Geen of basisonderwijs
 Praktijkonderwijs
 VMBO (basis of kader)
 VMBO (theoretisch of gemengd)
 HAVO
 VWO (atheneum of gymnasium)
 MBO niveau 1
 MBO niveau 2, 3 of 4
 Bachelor (HBO of universitair niveau)
 Master/doctoraal/postdoctoraal (HBO of universitair niveau)
S5. Wat zijn de vier cijfers van jouw postcode?
vier cijfers:
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Vrijetijdsbesteding
De volgende vragen gaan over jouw vrijetijdsbesteding.
(routing: allen) (categorieën random tonen)
1. Wat doe jij graag in je vrije tijd? Je kunt meerdere antwoorden geven
- Televisie kijken
- Series en/of films kijken via een platform zoals Netflix, Videoland en Pathé Thuis
- Bezig zijn met social media, zoals Instagram, Facebook, Snapchat
- YouTube kijken
- Muziek luisteren
- Foto’s maken
- Afspreken met vrienden/vriendinnen
- Gamen
- Sporten
- Uitgaan
- Naar de bioscoop gaan
- (Online) winkelen
- Muziek maken
- Naar concerten gaan
- Boeken luisteren
- Boeken lezen (papier of digitaal)
- Tijdschriften lezen (papier of digitaal)
- Krant lezen (papier of digitaal)
- Tekenen/schilderen/knutselen
- Programmeren (software)
- Spelletjes spelen
- Lezingen/debatten bijwonen
- Uit eten gaan
- Iets anders, namelijk..
- Geen van deze dingen
(routing: allen) (categorieën random tonen)
2. Van welke van onderstaande online netwerken maak jij zelf actief gebruik? Hiermee
bedoelen we dat je een account hebt en dat je wel eens inlogt om van de mogelijkheden
gebruik te maken. Je kunt meerdere antwoorden geven
- Facebook
- Twitter
- YouTube
- Pinterest
- Snapchat
- Instagram
- LinkedIn
- Google+
- WeChat
- WhatsApp
- Tinder
- Een ander netwerk, namelijk …
- Geen van deze
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De volgende vragen gaan over de plekken waar je studeert en/of werkt.

(routing: allen)
3. Op welke van de volgende locaties studeer of werk je wel eens? Bijvoorbeeld om een
boek te lezen, aantekeningen te maken of te overleggen. Je kunt meerdere antwoorden
geven
- Thuis
- Kantoor
- Openbare Bibliotheek
- Bibliotheek van mijn opleiding
- Andere locatie van mijn opleiding, zoals restaurant of studieruimte
- Horecagelegenheid, zoals een café
- Bij vrienden
- Bijles/huiswerk instituut
- Gehuurde flexruimte zoals Seats2Meet
- Andere locatie, namelijk…
- Ik studeer/werk niet
(routing: indien werkt/studeert alleen thuis of op kantoor)
4. In hoeverre overweeg je om te studeren of werken in een openbare gelegenheid
(bijvoorbeeld in een horecagelegenheid, de Openbare Bibliotheek of een flexruimte)?
- Dat overweeg ik
- Dat overweeg ik niet
- Weet ik niet
(routing: indien studeert of werkt wel eens op openbare plek V3=3,4,5,6,7,8,9 of overweegt dit
V4=1) (categorieën random tonen)
5. Wat zijn de belangrijkste eisen die je stelt aan een openbare plek om te
studeren/werken? Je kunt meerdere antwoorden geven
- Stilte
- Wifi
- Voldoende werkplekken
- Voldoende computers
- Stimulerende omgeving
- Faciliteiten zoals stopcontacten en een printer
- Centraal gelegen
- Mogelijkheid om te overleggen
- Voorzieningen om te eten/drinken
- Gratis toegankelijk
- Goed meubilair
- Anders, namelijk…

Leesgedrag
De volgende vragen gaan over het lezen van of luisteren naar een boek.
(routing: allen)
6. Heb je het afgelopen jaar een boek voor je plezier gelezen/geluisterd? Je kunt meerdere
antwoorden geven
- Ja, papieren boek gelezen
- Ja, e-book gelezen
- Ja, boek geluisterd
- Nee
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(routing: Indien papieren boek gelezen)
7. Hoe vaak lees je een papieren boek voor je plezier?
- Elke dag
- Een paar keer per week
- Eén keer per week
- Een paar keer per maand
- Eén keer per maand
- Een paar keer per jaar (bijvoorbeeld alleen in vakanties)
- Minder vaak

(routing: Indien e-book gelezen)
8. Hoe vaak lees je een e-book voor je plezier?
- Elke dag
- Een paar keer per week
- Eén keer per week
- Een paar keer per maand
- Eén keer per maand
- Een paar keer per jaar (bijvoorbeeld alleen in vakanties)
- Minder vaak

(routing: Indien boek geluisterd)
9. Hoe vaak luister je een boek voor je plezier?
- Elke dag
- Een paar keer per week
- Eén keer per week
- Een paar keer per maand
- Eén keer per maand
- Een paar keer per jaar (bijvoorbeeld alleen in vakanties)
- Minder vaak

(routing: indien papieren boek gelezen)
10. Hoe kom je aan papieren boeken? Je kunt meerdere antwoorden geven
- Ik koop ze bij een boekwinkel
- Ik koop ze online
- Ik koop ze bij een kringloopwinkel
- Ik leen ze van familie/vrienden
- Ik krijg ze, bijvoorbeeld als verjaardagscadeau
- Ik leen ze bij de bibliotheek
- Anders, namelijk…
(routing: indien e-book gelezen)
11. Hoe kom je aan e-books? Je kunt meerdere antwoorden geven
- Storytel
- Kobo PLUS
- Bibliotheek e-books abonnement
- Bliyoo
- Bookmate
- Ander abonnement, namelijk…
- Vakantiebieb
- Gratis downloaden (zonder abonnement)
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- Ik krijg ze van familie/vrienden
- Anders, namelijk…

(routing: indien boek geluisterd)
12. Hoe kom je aan luisterboeken? Je kunt meerdere antwoorden geven
- Storytel
- LuisterBieb
- Ander abonnement, namelijk…
- Gratis downloaden (niet abonnement)
- Koop luisterboek CD
- Ik krijg ze van familie/vrienden
- Anders, namelijk…

Bibliotheekbezoek
We willen het nu met je hebben over de Openbare Bibliotheek. Het maakt niet uit of je de bibliotheek
wel of niet bezoekt.
(routing: allen)
13. Waar denk je aan als je aan de Openbare Bibliotheek denkt? Wil je dat opschrijven in
maximaal vijf kernwoorden?
- <kernwoord 1>
- <kernwoord 2>
- <kernwoord 3>
- <kernwoord 4>
- <kernwoord 5>
- Weet niet
(routing: allen)
14. Ben je lid van de Openbare Bibliotheek?
- Ja
- Nee
(routing: allen)
15. Hoe vaak ga je naar de Openbare Bibliotheek?
- Elke dag
- Een paar keer per week
- Eén keer per week
- Een paar keer per maand
- Eén keer per maand
- Een paar keer per jaar (bijvoorbeeld alleen in vakanties)
- (Bijna) nooit

(routing: niet indien (bijna) nooit naar de bibliotheek)
16. Met welk rapportcijfer beoordeel je de Openbare Bibliotheek op schaal van 1 t/m 10?
Een 1 staat voor een slechte beoordeling en een 10 voor een goede beoordeling
-1
-2
-3
-4
-5
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-6
-7
-8
-9
- 10
- Weet ik niet
(routing: indien geen ‘weet niet’ ingevuld bij vorige vraag)
17. Kun je toelichten waarom je het cijfer [invoegen rapportcijfer] hebt gegeven?
…
(routing: niet indien (bijna) nooit naar de bibliotheek)
18. Waarvoor ga je wel eens naar de Openbare Bibliotheek? Je kunt meerdere antwoorden
geven
- Om voor mijn plezier boeken en/of andere materialen te lenen (zoals films, muziek, games)
- Om studieboeken of werk gerelateerde materialen te lenen
- Om huiswerk te maken/te studeren/te werken
- Om een kopje koffie of thee te drinken
- Om informatie te zoeken over bepaalde onderwerpen (voor bijvoorbeeld school, je hobby)
- Om af te spreken met vrienden/vriendinnen
- Om aan activiteiten deel te nemen (zoals filmvoorstelling, cursus, lezing)
- Om ter plekke rustig te lezen of muziek te luisteren
- Voor iets anders, namelijk …
(routing: indien men aan activiteiten deelneemt)
19. Aan wat voor activiteiten heb je deelgenomen in de Openbare Bibliotheek?
- <activiteit 1>
- <activiteit 2>
- <activiteit 3>
- <activiteit 4>
- <activiteit 5>
- Weet niet
(routing: niet indien (bijna) nooit naar de bibliotheek) (categorieën random tonen)
20. Wat zijn voor jou de belangrijkste voordelen van de Openbare Bibliotheek?
- Goedkoop boeken/materialen lenen
- Interessante/leuke activiteiten
- Rustige verblijfsplaats
- Openbaar/vrij toegankelijk
- Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
- Mogelijkheden om te studeren of werken
- Faciliteiten zoals bijvoorbeeld printer, kopieerapparaat
- Grote collectie
- Anders, namelijk…
- Weet ik niet
(routing: indien (bijna) nooit naar de bibliotheek) (categorieën random tonen)
21. Waarom ga je (bijna) nooit naar de Openbare Bibliotheek? Je kunt meerdere
antwoorden geven
- Ik lees niet/ik houd niet van lezen
- Ik heb er geen tijd voor
- Het is te duur
- Ik heb het niet nodig/ik kom op een andere manier aan boeken en informatie
- Ik voel me er niet thuis
- Er is geen bibliotheek bij mij in de buurt
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- Het aanbod van de bibliotheek spreekt mij niet aan
- Ik weet niet wat de bibliotheek te bieden heeft
- Ik vind het teveel gedoe om boeken te halen en terug te brengen
- Anders, namelijk…
- Weet ik niet
(routing: allen)
22. Als je iets mocht bedenken voor de Openbare Bibliotheek, wat zou er dan voor zorgen
dat je er (vaker) heen gaat?
______________________
______________________
______________________
Weet ik niet

(routing: allen) (categorieën random tonen)
23. Voor welke van onderstaande diensten zou je naar de Openbare Bibliotheek gaan? Je
kunt meerdere antwoorden geven
- Sollicitatietraining
- Ondernemers ontmoeten
- Oefenen voor je theorierijbewijs
- Cursus omgaan met geld
- Gaming
- Workshop 3D-printen
- Studie-/werkplekken
- Lezing van schrijvers
- Online cursussen bijvoorbeeld op het gebied van taal, fotografie of muziek
- Horeca
- Leestafel met tijdschriften en kranten
- Online databanken, zoals pressreader
- Lenen van boeken
- Downloaden van e-books
- Downloaden van luisterboeken
- Lenen van luisterboeken
- Faciliteiten zoals printers, kopieermachines
- Leesclub
- Anders, namelijk…
- Geen van deze
- Weet niet

24. Welke van onderstaande abonnementsvormen van de Openbare Bibliotheek spreken
jou aan? Je kunt meerdere antwoorden geven
- BiebApp, strippenkaart voor het lenen van boeken
- Online abonnement, alleen lenen van e-books en luisterboeken
- Abonnement per maand (in plaats van per jaar)
- Boetevrij abonnement
- Anders, namelijk…
- Geen van deze
25. Wil je nog iets kwijt over de Openbare Bibliotheek en/of dit onderzoek?
__________________________
Nee
Afsluiting
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!
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