BiebPanel Flitspeiling 2018-2 Duurzaamheid Vragenlijst

Achtergrond voor deelnemende bibliotheken, ProBiblio en Ruigrok NetPanel
Onderzoeksvraag:
Welke wensen hebben bibliotheekleden op het gebied van duurzaamheid door de bibliotheek?

Uitnodiging panelleden
Mailtekst
Afzender: BiebPanel <helpdesk@biebpanel.nl>
Onderwerp: Uitnodiging kort BiebPanel onderzoek

Geachte <naam>,
Graag nodigen wij u uit voor een nieuw BiebPanel onderzoek. Het onderwerp van deze
vragenlijst is duurzaamheid. We zijn benieuwd hoe u daar over denkt.
De vragenlijst is erg kort, het invullen kost ongeveer 3 minuten. Klik op onderstaande
link om naar de vragenlijst te gaan.
<Start de vragenlijst>
Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Indien u vragen heeft over BiebPanel, kunt u contact met ons opnemen via
helpdesk@biebpanel.nl
Met vriendelijke groet,
Het BiebPanel-team

Mocht het klikken niet werken, dan kunt u deze link: ${startlink} kopiëren en plakken in uw internet browser. Wilt u niet meer
deelnemen aan de onderzoeken van BiebPanel? Geef dit dan door via de pagina AFMELDEN. Wilt u uw gegevens wijzigen? U kunt
dit doorgeven via de pagina ‘Gegevens wijzigen’ op de BiebPanel-website.
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Reminder Mailtekst
Afzender: BiebPanel <helpdesk@biebpanel.nl>
Onderwerp: Herinnering: Uitnodiging kort BiebPanel onderzoek

Geachte <naam>,
Graag nodigen wij u nog een keer uit voor een nieuw BiebPanel onderzoek. Het
onderwerp van deze vragenlijst is duurzaamheid. We zijn benieuwd hoe u daar over
denkt.
De vragenlijst is erg kort, het invullen kost ongeveer 3 minuten. Klik op onderstaande
link om naar de vragenlijst te gaan.
<Start de vragenlijst>
Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst!
Indien u vragen heeft over BiebPanel, kunt u contact met ons opnemen via
helpdesk@biebpanel.nl
Met vriendelijke groet,
Het BiebPanel-team

Mocht het klikken niet werken, dan kunt u deze link: ${startlink} kopiëren en plakken in uw internet browser. Wilt u niet meer
deelnemen aan de onderzoeken van BiebPanel? Geef dit dan door via de pagina AFMELDEN. Wilt u uw gegevens wijzigen? U kunt
dit doorgeven via de pagina ‘Gegevens wijzigen’ op de BiebPanel-website.
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Intro vragenlijst
Van harte welkom bij dit BiebPanel onderzoek!
De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Duurzaamheid is het bewust omgaan
met de wereld zodat toekomstige generaties er ook nog plezier van hebben. Duurzaamheid is een
breed begrip: van afvalscheiding tot het delen van een auto en van zonnepanelen tot het kopen van
tweedehands kleren.
In hoeverre bent u hier al mee bezig en hoe kan de bibliotheek u hierin ondersteunen? In deze korte
vragenlijst horen we graag uw mening hierover!

1. Als u naar uw eigen huishouden kijkt, in hoeverre vindt u dat u ‘duurzaam’ leeft in het
dagelijks leven?
Denk aan afvalscheiding, recyclen, van spullen en kennis, bewust omgaan met het milieu,
et cetera
• Heel duurzaam
• Duurzaam
• Soms wel duurzaam, soms niet duurzaam
• Niet duurzaam
• Helemaal niet duurzaam
• Weet ik niet
(random tonen)
2. Over welke onderwerpen zou u graag meer informatie willen hebben op het gebied van
duurzaamheid? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
• Kleding
• Energie en isolatie van je woning
• Voeding
• Het klimaat
• Plastic
• Dierenwelzijn
• Vervoer
• Afval
• Water
• Kopen van spullen in het huishouden
• Anders, namelijk…
• Ik heb geen behoefte aan extra informatie

3. In hoeverre vindt u het wel of niet passen bij de bibliotheek om mensen informatie te
bieden op het gebied van duurzaamheid?
• Past zeer goed
• Past goed
• Past niet goed, past niet slecht
• Past slecht
• Past zeer slecht
• Weet ik niet
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(random tonen)
4. Als de bibliotheek onderstaande diensten op het gebied van duurzaamheid zou aanbieden,
van welke zou u dan zelf gebruik willen maken? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.
• Lezing
• Cursus
• Inloopspreekuur
• Bijeenkomst om informatie, tips en ervaringen uit te wisselen
• Online community om informatie, tips en ervaringen uit te wisselen
• Boeken, tijdschriften en films
• Lenen van e-readers
• Activiteiten voor kinderen
• Repaircafé (samen zelf meegebrachte apparaten, meubels of kleding repareren)
• Kledingruil
• Lokale initiatieven zoals samen afval opruimen of buurtzorg
• Anders, namelijk…
• Geen van deze
5. In hoeverre vindt u het belangrijk dat uw bibliotheek ook zelf duurzame keuzes maakt?
Bijvoorbeeld door gescheiden afvalbakken, geen papieren bonnetjes, zonnepanelen of
geen plastic bekers en flesjes in de horeca.
• Heel belangrijk
• Belangrijk
• Niet belangrijk, niet onbelangrijk
• Onbelangrijk
• Heel onbelangrijk
• Weet ik niet
6. Wat vindt u (nu al) duurzaam aan uw bibliotheek?
<Open>
+ Weet ik niet
7. Dit is alweer de laatste vraag van dit korte onderzoek.
Heeft u verder nog opmerkingen over deze enquête? Of eventuele suggesties aan de
bibliotheek over dit onderwerp?
<Open>
+ Weet ik niet

Bedankt voor uw deelname aan het onderzoek!
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