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PRIORITEITEN & PERSPECTIEVEN IN VOGELVLUCHT 
Bibliotheken 
in Nederland

OCLC hield een enquête onder de 

leden om te begrijpen wat de hoogste 

prioriteiten zijn, belangrijke initiatieven 

van nu, ideeën over diensten en 

belangrijke methodes om op de hoogte 

te blijven van wat er gebeurt in het 

bibliotheeklandschap.

De meeste medewerkers in Nederlandse bibliotheken:

•  verwachten dat de belangrijkste reden dat bezoekers, studenten en 

onderzoekers hun bibliotheek gebruiken, over vijf jaar anders zal zijn

•  zien elektronische collecties/eBooks in licentie (academische bibliotheken) 

en zichtbaarheid van collecties (openbare bibliotheken) als hun 

hoogste prioriteit

• vertrouwen op vakbladen voor informatie over bibliotheektrends.

Invoering van oplossingen voor zoeken & vinden is dit jaar het 

populairste initiatief.

Boeken & materialen lenen en opdrachten voorbereiden worden op dit moment 

gezien als de belangrijkste redenen voor bezoekers, studenten en onderzoekers 

om de bibliotheek te gebruiken.

85%

85% verwacht toename gebruik 

online bibliotheek

Zal gelijk blijven  8%

Weet niet

6%

22% verwacht toename gebruik 

fysieke bibliotheek

Zal gelijk 

blijven

50%

Zal afnemen

22%

Zal afnemen

1%

Weet niet

6%

Zal 

toenemen

Zal toenemen

22%

Openbaar
27%

Als u vergelijkbare rapporten wilt lezen over bibliotheken in Duitsland, Groot-

Brittannië of de Verenigde Staten, kijk dan op www.oclc.org/nl/nl/reports.
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Verwachting: gebruik zal wijzigen
De ondervraagde medewerkers van universitaire bibliotheken menen dat de belangrijkste reden voor onderzoekers om 

de bibliotheek te gebruiken, het lenen van boeken en materialen is, en voor studenten het voorbereiden van opdrachten. 

Medewerkers van Nederlandse openbare bibliotheken menen dat de belangrijkste reden voor bibliotheekgebruik het 

lenen van boeken en materialen is. De meesten verwachten dat deze redenen de komende vijf jaar zullen wijzigen. 

Belangrijkste reden voor gebruik van de bibliotheek vandaag...

ONDERZOEKERS

1.  Raadplegen/lenen boeken/materialen

2.  Raadplegen online databases/journals

3.  Raadplegen/lenen journals/artikelen

33%

64%
verwacht een 

verandering in de 

belangrijkste reden 

voor bezoekers, 

onderzoekers en 

studenten om 

de bibliotheek te 

gebruiken.

gelijk blijven  33%

enigszins wijzigen  48%

aanzienlijk wijzigen16%

  weet niet3%

De belangrijkste reden voor bibliotheekgebruik door bezoekers, onderzoekers en studenten zal over vijf jaar...

STUDENTEN

1.  Opdrachten voorbereiden

2.  Samen aan projecten werken

3.  Computers gebruiken

BEZOEKERS OPENBARE BIBLIOTHEEK

1.  Raadplegen/lenen boeken/materialen

2.  Lezen ter ontspanning

3.  Computers gebruiken

ONDERZOEKERS

1.  Raadplegen online databases/journals

2.  Raadplegen/lenen boeken/materialen

3.  Hulp van een medewerker krijgen

STUDENTEN

1.  Opdrachten voorbereiden

2.  Raadplegen online databases/journals

3.  Samen aan projecten werken

BEZOEKERS OPENBARE BIBLIOTHEEK

1.  Raadplegen/lenen boeken/materialen

2.  Raadplegen online databases/journals

3.  Lezen ter ontspanning

Belangrijkste reden voor gebruik van de bibliotheek in de komende vijf jaar...

Raadplegen online databases/journals naar verwachting belangrijkste reden in alle drie gebruikersgroepen.



“Geïntegreerde oplossing voor zoeken 

en administratie van e-bronnen.” 
MANAGER ACADEMISCHE BIBLIOTHEEK

“Zoeken naar alternatieven voor de fysieke bibliotheek, 

waarschijnlijk door spreiding van kleine collecties in 

ruimten waar andere functies samenkomen. Een digitale 

benadering van al die punten is dan van wezenlijk belang.” 
DIRECTEUR OPENBARE BIBLIOTHEEK

“Het integraal en transparant aanbieden van 

eindgebruikersdiensten op het gebied van zoeken, 

vinden, aanvragen en raadplegen van fysieke en digitale 

informatie.” 
MANAGER OPENBARE BIBLIOTHEEK

Topprioriteiten bij Nederlandse bibliotheekrespondenten

ACADEMISCHE BIBLIOTHEKEN OPENBARE BIBLIOTHEKEN
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Topprioriteit: zichtbaarheid en eContent 
Top-initiatief: zoeken & vinden

Openbare bibliotheken in Nederland richten zich op zichtbaarheid en het vormen van samenwerkingsverbanden in hun 

gemeenschap als hun topprioriteiten. De academische bibliotheken richten zich op eCollections/eBooks als hun eerste 

prioriteit. Digitale initiatieven en het invoeren van een oplossing voor zoeken & vinden zijn enkele van de belangrijkste 

initiatieven op dit moment bij de Nederlandse openbare en academische bibliotheken.

Digitale initiatieven

14%Oplossing voor 
zoeken & vinden

8%Kwesties rond 
gebouwen/faciliteiten

7%Online diensten

7%Reorganisatie/fusie

6%eBooks/eResources

5%Sociale media

5%Diensten t.b.v. onderwijs

4%Alternatieve servicepunten

4%Andere technologie

3%Institutionele repositoria

Auteursrechten

1.  Electronische collecties/eBooks onder licentie

2.  Digitaliseringsprojecten

3.  Zichtbaarheid van de bibliotheekcollectie

1.  Zichtbaarheid van de bibliotheekcollectie

2.  Vormen van samenwerkingsverbanden met de 

 gemeenschap

3.  Tonen van meerwaarde aan lokale overheden

2%Cloud computing

2%Open access

3%

15%
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OCLC voerde in 2012 primair onderzoek uit door bibliotheekmedewerkers via een persoonlijke e-mail uit te nodigen een vragenlijst 

in te vullen. Dit rapport geeft de bevindingen weer van de 152 Nederlandse deelnemende bibliotheekmedewekers. 

© 2012 OCLC, Inc. Alle rechten voorbehouden. De volgende OCLC product- en dienstnamen zijn handelsmerken of dienstmerken 

van OCLC Online Computer Library Center, Inc.: OCLC en “The world’s libraries. Connected.” Het WorldCat logo en OCLC logo zijn 

dienstmerken van OCLC. Product- en dienstnamen van derden zijn handelsmerken of dienstmerken van hun respectieve eigenaren. 

Indien nodig geeft OCLC toestemming voor het fotokopiëren van deze publicatie.

“...ik volg op Twitter en via 
maillijsten attenderingen en 

lees dan wat me interesseert.” 
PROJECTLEIDER

Vakblad houdt bibliotheekmedewerker op de hoogte
Medewerkers van Nederlandse bibliotheken vertrouwen in de eerste plaats op vakbladen voor informatie. 

Percentage Nederlandse bibliotheekmedewerkers die de volgende bronnen selecteerden 

als een van hun top-3

Bibliotheekvakbladen

Persoonlijke gesprekken

met collega’s

Websites

Listservs/e-mail lijsten

Blogs

64%

57%

Twitter

32%

31%

22%

18%

Lezen Nederlandse bibliotheekmedewerkers blogs en vakbladen of volgen ze Twitter om 

op de hoogte te blijven?

• InformatieProfessional 
• Digitale Biblioteek
• Bibliotheekblad

De meerderheid van 

Nederlandse medewerkers 

leest vakbladen

92%
leest vakbladen om op de 

hoogte te blijven van 

bibliotheektrends

Top-3 vakbladen

• Zeemanspraat (Bert Zeeman)

• mijns inziens (Edwin Mijnsbergen)

• Jan Klerk

     Iets meer dan eenderde 

van Nederlandse 

bibliotheekmedewerkers 

leest blogs

37%
leest blogs

om bij te blijven met 

bibliotheektrendss

Top-3 blogs

• Bibliotheek20 (@bibliotheek20)  
• BertZeeman (@UBABert)

• Bibliotheekblad (@Bibliotheekblad)

   Twitter nog niet populair

69%
gebruikt Twitter niet

om op de hoogte te blijven van 

bibliotheektrends

Meest gevolgde Twitter-

accounts


