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0. INLEIDING 

 

Dit rapport toont u de resultaten van het grootschalig publieksonderzoek bij de Vlaamse 

Bibliotheken. Meer specifiek vindt u in dit rapport de resultaten van het eerste onderzoeksdeel van 

het onderzoek: een extra onderzoeksluik dat focust op de coronapandemie.  

 

Grootschalig publieksonderzoek Bib21 
 

In het voorjaar van 2021 kregen alle Vlaamse Bibliotheken de kans om zich in te schrijven voor 

een grootschalig publieksonderzoek. Dit onderzoek kwam tot stand via een partnerschap met  

Universiteit Antwerpen (Prof. Dr. Annick Schramme), VVBAD, Cultuurconnect, cult!, OP/TIL en 

LMR. Ook in 2013 organiseerden deze partners, of hun voorgangers, een eerdere grootschalige 

publieksbevraging bij de Vlaamse bibliotheken. Gelijktijdig wordt aan de Vlaamse cultuurhuizen 

een publieksonderzoek aangeboden.  

Het onderzoek is opgebouwd uit twee luiken: 

- In de maand mei 2021 werd een ‘coronaluik’ georganiseerd. Dit coronaluik werd 

aangeboden op korte termijn, teneinde bibliotheken extra inzichten te geven in kader van 

de coronapandemie. Dit onderzoeksluik was een gratis en vrijblijvend extra 

onderzoeksdeel, toegankelijk voor alle bibliotheken die deelnemen aan het 

publieksonderzoek Bib21. 

 

- In het voorjaar van 2022 wordt een brede publieksbevraging georganiseerd die in de diepte 

en breedte het publiek zal bevragen over alle relevante domeinen gelinkt aan het bezoek 

aan de bibliotheek. In dit onderzoek zullen niet enkel “gebruikers” bevraagd worden, maar 

worden ook afhakers en niet-gebruikers benaderd. Daarenboven worden voor de eerste 

keer op grote schaal ook kinderen en jeugd bevraagd in een apart onderzoeksluik. 

 

Er werd een algemene vragenlijst opgesteld die peilde naar de impact van corona op de lokale 

bibliotheken. We peilden naar aangepaste gedragingen met betrekking tot lezen en ontspanning, 

de invloed van de coronacrisis op de ervaring in en rondom de bibliotheek, redenen waarom 

sommige mensen afhaakten en de verwachtingen rond toekomstig bibliotheekgebruik. 

De focus van het onderzoek ligt ‘lokaal’, elke bibliotheek is immers anders. De lokale 

infrastructuur, werking en aanbod zullen andere verwachtingen creëren bij de gebruikers die voor 

corona de bibliotheek bezochten. Toch kan er ook vergeleken worden. Dit rapport geeft de 

persoonlijke resultaten weer voor Bibliotheek Lubbeek, maar zet deze resultaten ook af tegen een 

cluster van vergelijkbare bibliotheken en de Vlaamse resultaten over alle deelnemende 

bibliotheken heen. 
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De algemene vragenlijst werd samengesteld in samenwerking met alle partners van het 

onderzoek. Per bibliotheek werd een aparte vragenlijst geprogrammeerd en gepersonaliseerd 

naar de werkelijkheid in die specifieke bibliotheek.  

De vragenlijst maakte gebruik van dynamische vertakkingen. Dit betekent dat de software de 

antwoorden van respondenten ‘interpreteerde’ terwijl deze de enquête invulden. Dit gaf de 

mogelijkheid om enkel vragen te stellen die van toepassing zijn, afhankelijk van het profiel van de 

respondent die op dat moment de enquête invult. U zal dan ook merken dat een heel aantal vragen 

slechts aan specifieke groepen van respondenten getoond werd. 

Maar liefst 144 Bibliotheken bevestigden hun deelname aan het onderzoek. Van deze 144 

maakten 110 bibliotheken gebruik van het gratis coronaluik. Zij krijgen bij deze hun rapport van 

deze bevraging. Het onderzoek is nog ‘open’ voor inschrijving, er wordt verwacht dat nog meer 

bibliotheken zullen deelnemen aan de brede publieksbevraging in het voorjaar van 2022. 

 

Respons 
 

Het ‘coronaluik’ van dit onderzoek beoogt de eigen leden en gebruikers, zowel mensen die tijdens 

de coronacrisis naar de bibliotheek kwamen als mensen die vroeger kwamen en (tijdelijk) 

afhaakten. In het brede onderzoek (deel 2) later, zullen ook niet-gebruikers en mensen die al 

langer afgehaakt zijn beoogd worden. 

Voor dit luik werd gesuggereerd om niet de volledige bestanden aan te schrijven van gebruikers, 

maar eerder een (willekeurige) selectie te maken. Voor het brede publieksonderzoek later zullen 

we vragen om breder te communiceren. 

De meeste bibliotheken hebben zeer vlot respons verzameld voor het onderzoek. In de looptijd 

van het onderzoek (1 mei 2021 tot en met 31 mei 2021) werden 19428 respondenten bereikt door 

110 bibliotheken. Bibliotheek Lubbeek verzamelde 290 antwoorden.  

Graag geven we nog mee dat de resultaten die u zal lezen de weergave zijn van een meting op 

een bepaald moment in de tijd. Het is nu zaak om de hierna weergegeven resultaten rustig door 

te nemen en te interpreteren binnen de lokale context.  

 

Veel leesplezier! 
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1. CLUSTERS 

 

U kan de lokale resultaten uit Bibliotheek Lubbeek vergelijken met de Vlaamse resultaten, maar 

ook met vergelijkbare bibliotheken. 110 bibliotheken met elkaar vergelijken is altijd deels arbitrair, 

maar geeft bijkomende nuance aan de algemene Vlaamse resultaten. Er werd samen met de 

partners gekozen om - voor dit onderzoeksluik - te werken met volgende wijze van ‘clustering’: 

 

- Cluster A: Centrumsteden 

- Cluster B: Regionale steden of en Gemeenten > 40.000 inwoners 

- Cluster C: Steden en Gemeenten > 30.000 inwoners 

- Cluster D: Steden en Gemeenten < 30.000 inwoners 

 

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de indeling van de deelnemende bibliotheken in 

clusters voor dit onderzoek. Bibliotheek Lubbeek maakt deel uit van Cluster D. Deze wijze van 

clustering werd ook toegepast bij het ‘coronaluik’ van het publieksonderzoek voor de 

cultuurhuizen. 
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Cluster A Cluster B Cluster C 

Aalst Beringen Bilzen 

Antwerpen Beveren Grimbergen 

Brugge Deinze Heusden-Zolder 

Brussel Muntpunt Dendermonde Knokke-Heist 

Gent Diest Lommel 

Genk Dilbeek Pelt 

Hasselt Eeklo Schoten 

Kortrijk Ieper Wevelgem 

Mechelen Landegem Zaventem 

Oostende Lier   

Sint-Niklaas Oudenaarde   

Turnhout Sint-Truiden   

  Tienen   

  Waregem   

12 14 9 

Cluster D 

Affligem Hoegaarden Oosterzele 

Beernem Houthults - Lo-Reninge Opwijk 

Beerse Hulshout Oudsbergen 

Begijnendijk Kampenhout Pepingen 

Blankenberge Kaprijke Puurs-Sint-Amands 

Bocholt Kortemark Riemst 

Boechout Kortenberg Roosdaal 

Bonheiden Kruisem Rumst 

Borgloon Laakdal Scherpenheuvel-Zichem 

Bornem Laarne Sint-Genesius-Rode 

Borsbeek Lebbeke Sint-Martens-Latem 

Buggenhout Leopoldsburg Staden 

De Pinte Lichtervelde Ternat 

Destelbergen Lille Tessenderlo 

Dilsen-Stokkem Londerzeel Westerlo 

Essen Lubbeek Wetteren 

Gavere Lummen Wichelen 

Gooik Maaseik Wingene 

Haacht-Boortmeerbeek Machelen-Diegem Zele 

Hamme Maldegem Zemst 

Hamont-Achel Merelbeke Zoersel 

Hechtel-Eksel Middelkerke Zulte 

Herent Moerbeke-Waas Zutendaal 

Herne Mortsel Zwalm 

Herselt Nazareth Zwevegem 

75 

TABEL 1: CLUSTERVERDELING DEELNEMENDE BIBLIOTHEKEN 
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2. CORONA EN LEESGEDRAG 

 

 

Het eerste hoofdstuk van dit rapport analyseert de invloed van de coronacrisis op leesgedrag en 

vrijetijdsbeleving. 

We analyseren welke vrijetijdsactiviteiten tijdens de coronapandemie vaker beoefend werden. We 

bekijken vervolgens welke van deze activiteiten ‘blijvers’ zijn, activiteiten die de respondenten 

aangaven om ook na de coronapandemie vaker te blijven doen. We gaan vervolgens dieper in op 

het lezen van boeken specifiek.  

U vindt de resultaten van alle gestelde vragen terug in overzichtelijke tabellen. De tweede kolom 

geeft telkens de resultaten weer van Bibliotheek Lubbeek, de derde kolom de clusterresultaten 

van Cluster D en de vierde kolom tenslotte de Vlaamse resultaten. De onderste (grijze) balk van 

de tabellen geeft steeds het aantal respondenten weer dat de vraag beantwoord heeft.  U zal 

merken dat deze aantallen variëren. Dit komt voornamelijk door het dynamische karakter van de 

vragenlijst, waardoor niet elke respondent elke vraag te zien kreeg. Er is ook een (beperkt) aantal 

afhakers gedurende de enquête, waardoor een lichte daling van het aantal respondenten voor 

sommige vragen kan gezien worden. We vonden het echter wel belangrijk om ook de 

geregistreerde antwoorden van deze respondenten mee op te nemen in de rapportering. 
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2.1. VRIJETIJDSBELEVING TIJDENS EN NA CORONA 

 

Aan welke vrijetijdsactiviteiten besteedde men meer tijd tijdens de coronapandemie dan ervoor? 

Welke van deze activiteiten zijn ‘blijvers’ en zullen ook na corona vaker gedaan worden dan voor 

de crisis? 

We merken dat in Vlaanderen meer gelezen werd dan voor de coronacrisis. Bijna 65% van de 

respondenten gaf aan meer te hebben gelezen tijdens de coronapandemie. Ook buitenactiviteiten 

scoorden erg hoog, meer dan 67% gaf aan vaker gewandeld, gejogd of gefietst te hebben. Ook 

TV kijken en surfen op het internet scoorden relatief hoog. Tabel 2 geeft de resultaten in detail 

weer.  

 

Meer tijdens corona… 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Lezen 57,24% 64,16% 64,65% 

TV kijken 38,28% 39,31% 39,13% 

Online streaming: TV, films, series 20,69% 26,38% 28,05% 

Online streaming: muziek 13,10% 11,94% 12,79% 

Radio of muziek beluisteren  
(niet streaming) 18,97% 18,02% 18,95% 

Internetten 32,76% 35,11% 36,84% 

Sporten 10,00% 11,39% 10,96% 

Buitenactiviteiten  
(wandelen, joggen, fietsen, …) 78,62% 69,90% 67,39% 

Geen van deze 5,17% 6,31% 6,39% 

Eindtotaal 290 9313 19428 
TABEL 2: MEER TIJDENS CORONA…  
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In welke mate heeft de pandemie onze vrijetijdsbesteding blijvend beïnvloed? We vroegen aan 

de respondenten welke van de activiteiten die ze vaker deden tijdens corona, ze ook na de 

pandemie vaker zullen blijven doen. Opvallend is dat in Vlaanderen ‘meer lezen’ een blijver is: 

bijna 58% van de respondenten geeft aan dat ze meer zullen blijven lezen, ook na corona. Ook 

voor buitenactiviteiten is deze trend zichtbaar, meer dan 65% geeft aan meer buitenactiviteiten te 

blijven doen na corona. We merken dat dit voor TV kijken helemaal anders is: waar bijna 40% van 

de respondenten vaker TV keek tijdens de pandemie, geeft nog geen 10% aan dit te blijven doen 

na de crisis. 

Tabel 3 geeft de resultaten in detail weer voor Bibliotheek Lubbeek, Cluster D en Vlaanderen. 

 

Meer na corona… 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Lezen 49,45% 57,09% 57,69% 

TV kijken 9,45% 9,17% 9,17% 

Online streaming: TV, films, series 10,91% 11,16% 11,50% 

Online streaming: muziek 7,64% 6,52% 6,88% 

Radio of muziek beluisteren  
(niet streaming) 9,45% 10,12% 10,97% 

Internetten 9,45% 10,52% 10,87% 

Sporten 8,73% 10,11% 9,70% 

Buitenactiviteiten  
(wandelen, joggen, fietsen, …) 71,64% 68,23% 65,62% 

Eindtotaal 275 8725 18186 
TABEL 3: MEER NA CORONA… 
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2.2. INVLOED CORONA OP LEESGEDRAG 

 

Dat de coronacrisis invloed heeft op het lezen van boeken, konden we al vaststellen in tabellen 2 

en 3. In deze paragraaf gaan we hier dieper op in. We vroegen aan de respondenten of ze tijdens 

de coronacrisis meer boeken lazen dan voor de crisis, evenveel of minder. We merken dat in 

Vlaanderen meer dan 42% van de respondenten aangaf dat ze meer boeken lazen dan voor de 

coronacrisis, bijna 49% gaf aan dat ze evenveel boeken lazen als voorheen. Slechts een beperkte 

groep van 6% las minder boeken dan voor de crisis. U vindt de resultaten voor Bibliotheek 

Lubbeek, Cluster D en Vlaanderen in tabel 4. 

 

Invloed op leesgedrag tijdens crisis 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Ik lees meer boeken dan voor de crisis 39,31% 42,07% 42,45% 

Ik lees evenveel boeken dan voor de crisis 51,38% 48,94% 48,62% 

Ik lees minder boeken dan voor de crisis 5,17% 5,93% 6,14% 

Ik lees geen boeken 4,14% 3,06% 2,79% 

Eindtotaal 290 9313 19428 
TABEL 4: INVLOED CORONA OP LEESGEDRAG 

 

We gingen verder in de diepte door een aantal stellingen voor te leggen aan de respondenten. Zo 

vroegen we of men langduriger leest dan voor de coronacrisis. Meer dan 33% in Vlaanderen gaf 

aan akkoord tot helemaal akkoord te gaan met deze stelling. Maar hetzelfde aantal gaf aan niet 

akkoord tot helemaal niet akkoord te zijn.  

De meeste Vlamingen gaven aan dat ze niet akkoord gaan met de stelling dat ze vooral boeken 

of e-boeken lazen die ze al in huis hadden. Bij de daaropvolgende stelling blijkt echter dat dit niet 

betekent dat ze meer boeken kochten dan voor de coronacrisis: meer dan 65% van de Vlamingen 

was hier niet akkoord mee. 
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Uitspraken leesgedrag 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Als ik lees, lees ik langduriger dan voor de 
coronacrisis    

Helemaal niet akkoord 10,80% 8,57% 8,81% 

Niet akkoord 26,48% 25,08% 24,88% 

Neutraal 34,15% 33,92% 32,90% 

Akkoord 24,39% 27,64% 28,46% 

Helemaal akkoord 4,18% 4,78% 4,95% 

Als ik lees, lees ik vooral boeken of e-
boeken die ik al in huis had    

Helemaal niet akkoord 23,72% 25,69% 25,41% 

Niet akkoord 48,54% 42,72% 42,76% 

Neutraal 10,22% 12,96% 13,33% 

Akkoord 11,68% 15,15% 15,28% 

Helemaal akkoord 5,84% 3,48% 3,22% 

Ik heb meer boeken gekocht dan voor de 
coronacrisis    

Helemaal niet akkoord 30,18% 31,62% 30,67% 

Niet akkoord 38,91% 35,54% 34,72% 

Neutraal 13,82% 14,30% 14,93% 

Akkoord 12,73% 14,70% 15,69% 

Helemaal akkoord 4,36% 3,84% 4,00% 

Eindtotaal 287 9185 19159 
TABEL 5: STELLINGEN LEESGEDRAG 
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3.  E-BOEKEN 

 

Het was uitkijken naar de invloed van de coronacrisis op het lezen van e-boeken. Betekende de 

crisis een bijkomende ‘boost’ in het aanbod en lezen van e-boeken? Is er een nieuwe digitale 

versnelling geplaatst, die bijvoorbeeld ook in de evenementensector gezien wordt? 

We starten met de analyse van het gebruik van e-boeken voor de coronacrisis. Las men voor de 

coronacrisis e-boeken? Leende men e-boeken of kocht men ze aan? En voor welke doeleinden 

las men e-boeken?  

Vervolgens kijken we naar de invloed van corona: is men tijdens de coronacrisis gestart met het 

lezen van e-boeken, hoe vaak las men ze en hoe denkt men in de toekomst om te gaan met e-

boeken? We analyseren of de respondenten liefst fysieke boeken dan wel e-boeken lezen. 

Tenslotte kijken we van meer nabij naar het platform ‘CloudLibrary’. 

 

E-BOEKEN VOOR DE CORONACRISIS 

 

We vroegen aan de respondenten of ze voor de coronacrisis al e-boeken lazen. Meer dan 

driekwart van de Vlaamse respondenten gaf aan dat ze dit nog niet deden. Van de groep die wel 

al e-boeken las, gaf meer dan de helft aan dat ze deze aankochten. Ongeveer één op drie van de 

respondenten die e-boeken las voor de crisis, leende deze via de bibliotheek.  

 

Lezen e-boeken voor coronacrisis 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Nee 75,17% 77,78% 76,40% 

Ja, ik kocht deze aan 14,14% 10,85% 11,65% 

Ja, ik leende deze via de bibliotheek 5,17% 7,33% 7,93% 

Ja, ik leende deze elders (vb. Amazon 
abonnement) 2,76% 1,56% 1,56% 

Ja, ik kreeg deze 6,90% 4,55% 4,99% 

Ja, via een andere weg 4,48% 3,49% 3,87% 

Eindtotaal 290 9313 19428 
TABEL 6: LEZEN E-BOEKEN VOOR CORONACRISIS 
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Aan de mensen die voor de coronacrisis reeds e-boeken lazen, werd gevraagd voor welke 

doeleinden ze dit deden. De overgrote meerderheid las e-boeken in een privé situatie. Slechts 

een beperkt aantal respondenten las e-boeken voor het werk, voor school of voor andere 

doeleinden. Tabel 7 geeft een overzicht van de respondenten in Bibliotheek Lubbeek, Cluster D 

en Vlaanderen. 

 

e-boeken voor de coronacrisis 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Voor school 2,78% 2,95% 3,23% 

Voor het werk 8,33% 7,73% 8,59% 

Privé 91,67% 95,36% 94,13% 

Anders: 2,78% 3,72% 4,65% 

Eindtotaal 72 2069 4585 
TABEL 7: DOELEINDEN E-BOEKEN VOOR CORONA 

 

Respondenten die “Anders” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 

 

 

E-BOEKEN TIJDENS EN NA DE CORONACRISIS 

 

Aan de respondenten die nog geen e-boeken lazen voor de coronacrisis, werd gevraagd of ze 

hier tijdens de crisis mee gestart waren. Daaruit blijkt dat corona weinig invloed heeft gehad op 

het lezen van e-boeken: bijna 95% van de respondenten in Vlaanderen gaf aan niet gestart te 

zijn met het lezen van e-boeken tijdens de crisis.  

Van de beperkte groep die wel gestart is met het lezen van e-boeken tijdens corona, deed de 

grootste meerderheid dit in een privé situatie.  

 

Start met e-boeken tijdens corona 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Nee 96,33% 94,88% 94,93% 

Ja, voor school 0,92% 0,22% 0,26% 

Ja, voor het werk 0,00% 0,26% 0,26% 

Ja, privé 2,75% 4,64% 4,49% 

Ja, anders: 0,00% 0,14% 0,23% 

Eindtotaal 218 7244 14843 
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TABEL 8: START E-BOEKEN TIJDENS CORONA 

 

Respondenten die “Anders” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 

 

Aan de mensen die al voor de coronacrisis e-boeken lazen, vroegen we of de crisis een invloed 

had op hun leesgedrag wat betreft e-boeken. Meer dan de helft van de respondenten in 

Vlaanderen gaf aan dat ze evenveel e-boeken lazen als voor de crisis, bijna 26% gaf aan minder 

e-boeken te lezen. Voor ongeveer één op vijf had corona een positieve invloed op het lezen van 

e-boeken, zij lazen vaker dan voor de crisis. 

 

 

Frequentie lezen e-boeken tijdens corona 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Minder e-boeken dan voor de coronacrisis 23,61% 24,79% 25,93% 

Evenveel e-boeken als voor de coronacrisis 55,56% 53,70% 53,61% 

Meer e-boeken dan voor de coronacrisis 20,83% 21,51% 20,46% 

Eindtotaal 72 2069 4585 
TABEL 9: FREQUENTIE LEZEN E-BOEKEN TIJDENS CORONA 

 

Aan de respondenten die tijdens de coronacrisis begonnen zijn met het lezen van e-boeken, 

vroegen we of ze ook na corona e-boeken zullen blijven lezen. Van deze groep gaf meer dan de 

helft aan dat ze evenveel e-boeken zullen lezen na de coronacrisis, zo’n 20% gaf aan meer e-

boeken te zullen lezen. We zouden kunnen besluiten dat mensen die het lezen van e-boeken 

ontdekt hebben tijdens corona, ook e-boeken zullen blijven lezen na de crisis. 

 

Verwachting e-boeken na corona 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Ik zal geen e-boeken lezen 25,00% 14,13% 11,88% 

Ik zal minder e-boeken lezen dan tijdens 
de coronacrisis 0,00% 13,57% 16,02% 

Ik zal evenveel e-boeken lezen als tijdens 
de coronacrisis 37,50% 53,19% 51,66% 

Ik zal meer e-boeken lezen dan tijdens de 
coronacrisis 37,50% 19,11% 20,44% 

Eindtotaal 8 361 724 
TABEL 10: VERWACHTINGEN E-BOEKEN NA CORONA 
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Sinds kort bieden een heel aantal bibliotheken in Vlaanderen het e-boekenplatform ‘CloudLibrary’ 

aan. Aangezien CloudLibrary een recent initiatief is, en aangezien het lezen van e-boeken 

mogelijks belangrijker wordt in de toekomst, stelden we een aantal vragen over dit platform. Niet 

elke bibliotheek biedt CloudLibrary aan, het is belangrijk dit in het achterhoofd te houden bij het 

interpreteren van de lokale, cluster- en Vlaamse resultaten. 

We vroegen aan de respondenten of ze CloudLibrary kennen. Zo’n 18% van de Vlaamse 

respondenten antwoordde hier ‘ja’ op. 

 

Ken je CloudLibrary? 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Ja 5,17% 17,43% 18,30% 

Nee 94,48% 82,56% 81,70% 

Eindtotaal 290 9312 19349 
TABEL 11: BEKENDHEID CLOUDLIBRARY 

 

Aan de respondenten die CloudLibrary kennen, vroegen we vervolgens of ze het platform al 

gebruikt hebben. In Vlaanderen gaf zo’n 45% van deze respondenten aan dat ze het platform 

inderdaad al gebruikt hebben. Het gaat dus om 45% van de groep die aangaf CloudLibrary te 

kennen. 

 

Gebruik CloudLibrary 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Ja 33,33% 47,07% 45,54% 

Nee 66,67% 52,93% 54,46% 

Eindtotaal 15 1623 3540 
TABEL 12: GEBRUIK CLOUDLIBRARY 

 

Tenslotte vroegen we aan de groep die CloudLibrary ook effectief gebruikt, of ze hiermee gestart 

zijn tijdens de coronacrisis. Zo’n 45% van deze groep in Vlaanderen gaf inderdaad aan dat ze 

begonnen zijn met het gebruik van CloudLibrary tijdens de coronacrisis. CloudLibrary is een 

relatief recent platform, we kunnen veronderstellen dat de groep die gestart is met het gebruik van 

CloudLibrary tijdens corona, dit niet enkel omwille van de coronacrisis gedaan heeft. 

 

Gebruik CloudLibrary gestart tijdens 
corona 

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Ja 40,00% 48,56% 44,67% 

Nee 60,00% 51,44% 55,33% 

Eindtotaal 5 764 1612 
TABEL 13: START GEBRUIK CLOUDLIBRARY TIJDENS CORONA 
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Als laatste onderdeel van het ‘e-boekenluik’, vroegen we welk type boeken de respondent nu 

verkiest. De grootste meerderheid, meer dan 80% in Vlaanderen, gaf aan gedrukte boeken te 

verkiezen. Slechts een 3% gaf aan e-boeken te verkiezen, waar bijna 12% geen voorkeur heeft. 

Je zou kunnen concluderen dat e-boeken een direct marktpotentieel van 3% en 12%, dus 15%, 

hebben op dit moment. 

 

Welk type boeken verkies je? 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Gedrukte boeken 84,83% 82,79% 83,13% 

e-boeken 3,45% 3,47% 3,33% 

Beiden (ik heb geen voorkeur) 9,31% 11,66% 11,74% 

Ik lees geen boeken 2,41% 2,08% 1,81% 

Eindtotaal 290 9313 19428 
TABEL 14: VERKOZEN TYPE BOEKEN 
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4. CORONA EN BIBLIOTHEEKGEBRUIK 

 

In dit hoofdstuk wordt de impact van corona op het bibliotheekgebruik geanalyseerd. De eerste 

paragraaf gaat dieper in op bibliotheekbezoek voor, tijdens en na corona. Vervolgens wordt er 

meer in detail gekeken naar de terugkeer naar de bibliotheek en worden de maatregelen en 

initiatieven die getroffen werden naar aanleiding van corona onder de loep genomen. We eindigen 

dit hoofdstuk met een aantal stellingen over het sentiment rond de bibliotheek. 

BIBLIOTHEEKBEZOEK EN CORONA 

 

Wat was de invloed van corona op het al dan niet bezoeken van de bibliotheek? We starten met 

de situatie voor corona: hoe vaak bezocht men de bibliotheek voor de crisis? Vervolgens bekijken 

we of men tijdens de pandemie de bib bezocht heeft. Dit hoofdstuk maakt vervolgens het 

onderscheid tussen mensen die de bibliotheek zijn blijven bezoeken en mensen die tijdelijk 

afgehaakt zijn. 

PRE-CORONA 

 

Hoe vaak bezocht men de bibliotheek voor de coronacrisis? U leest de resultaten voor Bibliotheek 

Lubbeek, Cluster D en Vlaanderen in tabel 15. We merken op dat in Vlaanderen de grootste groep 

van de respondenten trouwe bibliotheekbezoekers zijn: meer dan 57% komt maandelijks of 

meerdere keren per maand. Zo’n 10% in Vlaanderen geeft aan wekelijks of frequenter te komen.  

 

Frequentie bibliotheekbezoek voor 
corona 

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Meermaals per week 0,34% 2,03% 2,82% 

Wekelijks 3,10% 5,83% 7,26% 

Meerdere keren per maand 18,62% 20,38% 22,19% 

Maandelijks 45,52% 36,61% 35,11% 

Meer dan 4 keer per jaar 16,55% 17,34% 16,64% 

2 tot 3 keer per jaar 6,55% 7,77% 7,14% 

1 keer per jaar 3,10% 2,45% 2,09% 

Minder dan 1 keer per jaar 2,41% 2,54% 2,26% 

Niet 3,79% 5,06% 4,48% 

Eindtotaal 290 9309 19422 
TABEL 15: FREQUENTIE BIBLIOTHEEKBEZOEK VOOR CORONA 
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Wat was de invloed van corona op het bezoek aan de bibliotheek? Zo’n 15% van de Vlaamse 

respondenten gaf aan dat ze de bibliotheek tijdens de coronacrisis niet bezochten. Zo’n 27% gaf 

aan dat ze nog wel naar de bib kwamen, maar minder frequent. De grootste groep (39%) van de 

Vlaamse respondenten gaf echter aan dat ze even vaak kwamen als voor de crisis. Tenslotte is 

zo’n 20% net vaker gekomen dan voor de pandemie.  

Bij het interpreteren van deze resultaten is het belangrijk om in het achterhoofd te houden dat bij 

deze bevraging mogelijk in verhouding minder mensen bereikt zijn die tijdelijk niet meer naar de 

bib kwamen omwille van de coronacrisis. 

 

Bezoek bibliotheek tijdens coronacrisis 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Nee 13,10% 16,42% 14,45% 

Ja, maar minder vaak dan voor corona 20,00% 25,07% 27,46% 

Ja, even vaak als voor corona 46,55% 39,88% 38,88% 

Ja, vaker dan voor corona 20,34% 18,63% 19,21% 

Eindtotaal 290 9307 19420 
TABEL 16: BIBLIOTHEEKBEZOEK TIJDENS CORONA 
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BEZOEKERS TIJDENS CORONA 

 

In dit onderdeel kijken we nader naar de respondenten die tijdens de crisis naar de bibliotheek 

zijn blijven komen. We vroegen hen waarvoor ze de bibliotheek gebruikten in deze periode. 

Gezien het beperktere aanbod tijdens de crisis, werd gefocust op het lenen van materialen en 

bijwonen van online activiteiten georganiseerd door de bibliotheek. 

De vragenlijst werd gepersonaliseerd per deelnemende bibliotheek. Aanbod dat niet beschikbaar 

is (of was) in de bib, werd bijgevolg ook niet getoond in de bevraging van die bibliotheek. Tabel 

17 geeft de resultaten weer van alle materialen, onafhankelijk van de beschikbaarheid in 

Bibliotheek Lubbeek, zodat de clusterresultaten en Vlaamse resultaten ook voor dit aanbod 

zichtbaar zijn. In dat geval ziet u “NVT”, Niet Van Toepassing, staan bij de resultaten voor 

Bibliotheek Lubbeek. 

 

Gebruik Bibliotheek Lubbeek tijdens 
coronacrisis 

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Lenen van boeken 96,34% 96,25% 95,93% 

Lenen van strips 25,61% 17,55% 16,21% 

Lenen van muziekCD's 8,54% 5,64% 8,61% 

Lenen van DVD's / Blu-rays 22,76% 16,18% 18,02% 

Lenen van games 0,00% 1,14% 1,41% 

Lenen van e-boeken 0,00% 3,34% 3,22% 

Lenen van speelgoed 0,00% 1,16% 0,72% 

Lenen van luisterboeken 2,44% 1,65% 1,89% 

Lenen van Daisy-boeken 0,00% 0,23% 0,24% 

Bijwonen van online activiteiten 
geoganiseerd door de bibliotheek 0,00% 1,32% 1,82% 

Andere: 1,63% 4,35% 4,02% 

Eindtotaal 246 7520 16067 
TABEL 17: GEBRUIK BIBLIOTHEEK TIJDENS CORONA 

 

Respondenten die “Andere” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 

 

Door de veiligheidsmaatregelen en -voorschriften waren delen van het aanbod niet beschikbaar 

tijdens de coronapandemie. Wat misten de mensen die naar de bibliotheek kwamen? Zo’n 46% 

van de Vlaamse bibliotheekbezoekers gaf aan dat ze niets misten, zij vonden het aanbod waarvan 

ze gebruik maken ook tijdens de coronapandemie. Van de mensen die wel iets misten, werd het 

gebruik van de bibliotheekruimte om iets te lezen, het lezen van kranten en sociaal contact in de 

bibliotheek het vaakst aangeduid. Ook het gebruik van de toiletten werd gemist. 
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Gemist in de bib tijdens coronacrisis 
(bezoekers) 

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Niets 64,63% 52,52% 45,95% 

Het gebruik van de bibliotheekruimte om 
iets te lezen 13,41% 15,07% 20,23% 

Het gebruik van de bibliotheekruimte om 
te studeren 1,22% 1,22% 2,90% 

Het lezen van kranten of tijdschriften 10,57% 13,53% 17,54% 

Sociaal contact in de bib 10,57% 15,60% 17,22% 

Gebruik van computers in de bib 4,47% 11,76% 14,48% 

Gebruik van printer 0,41% 1,36% 1,87% 

Kinderactiviteiten in de bib 10,16% 8,33% 7,74% 

Fysieke activiteiten voor volwassenen in de 
bib 6,91% 7,21% 7,65% 

Het lenen van speelgoed 0,00% 0,16% 0,12% 

Gebruik van de toiletten 7,32% 12,41% 16,57% 

Mogelijkheid tot klasbezoeken 2,03% 3,98% 3,77% 

Andere: 2,44% 3,66% 5,04% 

Eindtotaal 246 7517 16062 
TABEL 18: GEMIST IN DE BIBLIOTHEEK TIJDENS CORONA 

 

 

AFHAKERS TIJDENS CORONA 

 

Een aantal respondenten gaf aan niet naar de bibliotheek geweest te zijn tijdens de coronacrisis. 

We wilden dan ook weten of ze afgehaakt zijn omwille van de coronacrisis. Tabel 19 geeft de 

resultaten weer van deze vraag. We merken dat voor de overgrote meerderheid dit wel degelijk 

omwille van de coronacrisis, of deels omwille van de coronacrisis, is. Tabel 19 geeft de resultaten 

weer voor Bibliotheek Lubbeek, Cluster D en Vlaanderen.  

 

Minder frequent / geen 
bibliotheekbezoek: oorzaak corona? 

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Nee, dit heeft niets met de crisis te maken 31,25% 30,75% 26,68% 

Ja, maar dit heeft ook andere redenen 26,04% 22,77% 23,37% 

Ja, dit is omwille van de coronacrisis 42,71% 46,48% 49,95% 

Eindtotaal 96 3860 8138 
TABEL 19: MINDER BEZOEK OMWILLE VAN CORONA 
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Aan de mensen die aangaven dat men (deels) omwille van de coronacrisis afhaakte, vroegen we 

meer in de diepte naar de achterliggende redenen. We merken dat in Vlaanderen bijna de helft 

van deze mensen aangaf dat ze publieke plaatsen, zoals een bibliotheek, vermeden. Een 

beperktere opening van de bibliotheek werd door bijna 35% van de Vlaamse respondenten 

aangeduid. Een belangrijke groep gaf aan dat ze zo weinig mogelijk buiten kwamen tijdens de 

crisis, een antwoord dat nauw relateert aan het vermijden van publieke plaatsen. Tenslotte gaf 

bijna een kwart in Vlaanderen aan dat ze niet kwamen omdat hun routines veranderd waren 

tijdens de crisis. 

 

Oorzaken 'corona' voor afhaken / minder 
frequent bezoek 

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Ik kwam zo weinig mogelijk buiten tijdens 
deze crisis 31,82% 28,51% 27,59% 

Ik vermeed publieke plaatsen 39,39% 49,76% 49,51% 

De bib was niet open of te beperkt open 34,85% 31,91% 34,70% 

Ik wist niet dat de bib open was 4,55% 5,13% 4,56% 

Ik vond de bib niet veilig genoeg als 
omgeving 0,00% 3,74% 4,11% 

Ik vond het lenen van materialen (boeken, 
CD's, …) een onveilig idee 10,61% 14,74% 14,06% 

Ik kocht meer boeken 10,61% 11,52% 11,35% 

Mijn routines en gewoonten zijn 
veranderd tijdens de coronacrisis 25,76% 21,44% 23,42% 

Ik kwam normaal met mijn gezin en dat 
kon niet meer 9,09% 9,28% 8,53% 

Ik had geen zin of tijd om te lezen 3,03% 3,85% 3,69% 

Andere: 15,15% 15,26% 16,17% 

Eindtotaal 66 2673 5966 
TABEL 20: OORZAKEN (TIJDELIJK) AFHAKEN 

 

Respondenten die “Andere” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 
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Aan de afhakers vroegen we een gelijkaardige vraag als aan de bezoekers tijdens de coronacrisis: 

wat miste men aan het bibliotheekbezoek? Voor deze groep kwam de antwoordoptie “het lenen 

van materialen” erbij, aangezien zij niet naar de bibliotheek geweest zijn tijdens de pandemie. Van 

de Vlaamse afhakers gaf 32% deze optie dan ook aan. Het ter plekke lezen en het lezen van 

kranten of tijdschriften werden door zo’n 10% van de Vlaamse respondenten aangeduid. 

De meeste afhakers duidden echter ‘niets’ aan. Als deze optie aangeduid werd, konden geen 

andere opties meer aangeduid worden.  

 

Gemist aan de bib tijdens coronacrisis 
(niet-bezoekers / tijdelijke afhakers) 

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Niets 52,78% 50,95% 47,61% 

Het lenen van materialen (boeken, CD's, 
DVD's, ...) 33,33% 30,74% 32,07% 

Het gebruik van de bibliotheekruimte om 
iets te lezen 8,33% 8,42% 10,61% 

Het gebruik van de bibliotheekruimte om 
te studeren 0,00% 2,25% 2,63% 

Het lezen van kranten of tijdschriften 8,33% 8,77% 10,42% 

Sociaal contact in de bib 8,33% 9,47% 9,20% 

Gebruik van computers in de bib 0,00% 2,74% 2,98% 

Gebruik van print faciliteiten 2,78% 1,82% 2,06% 

Kinderactiviteiten in de bib 2,78% 2,81% 2,75% 

Fysieke activiteiten voor volwassenen in de 
bib 5,56% 4,56% 4,39% 

Het lenen van speelgoed 0,00% 0,07% 0,04% 

Gebruik van de toiletten 2,78% 4,98% 6,30% 

Mogelijkheid tot klasbezoeken 0,00% 2,32% 2,02% 

Andere: 2,78% 3,79% 4,16% 

Eindtotaal 36 1425 2619 
TABEL 21: GEMIST AAN DE BIB (AFHAKERS) 

 

Respondenten die “Andere” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 
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TERUGKEER NAAR DE BIB NA CORONA 

 

Aan de respondenten die (tijdelijk) afhaakten omwille van de coronacrisis, legden we enkele 

stellingen voor over de terugkeer naar de bibliotheek na de coronacrisis. Meer dan de helft van 

deze groep in Vlaanderen geeft aan akkoord of helemaal akkoord te gaan met de stelling dat ze 

overwegen om terug te komen naar de bib als ze voldoende vertrouwen hebben in de maatregelen 

rond social distancing en hygiëne. 

Ongeveer de helft gaat dan weer akkoord met de stelling dat ze verkiezen om terug te keren naar 

de bibliotheek wanneer ze terug ‘zoals vroeger’ kunnen gaan, hoe lang dat ook duurt. Zo’n 39% 

in Vlaanderen verkiest om eerst gevaccineerd te zijn. 

 

 

Uitspraken 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Ik zou overwegen om terug naar 
{Bibliotheek Lubbeek} te gaan als ik 
voldoende vertrouwen heb in de 
maatregelen rond social distancing en 
hygiëne    

Helemaal niet akkoord 4,55% 7,28% 6,34% 

Niet akkoord 4,55% 7,51% 7,64% 

Neutraal 31,82% 34,68% 33,77% 

Akkoord 45,45% 35,84% 36,85% 

Helemaal akkoord 13,64% 14,68% 15,40% 

Ik zou verkiezen om te wachten tot ik 
opnieuw naar de bib kan gaan zoals 
vroeger, hoe lang dit ook nog duurt    

Helemaal niet akkoord 0,00% 6,47% 6,81% 

Niet akkoord 13,64% 17,34% 15,04% 

Neutraal 27,27% 28,55% 27,24% 

Akkoord 54,55% 35,14% 35,88% 

Helemaal akkoord 4,55% 12,49% 15,04% 

Ik zal alleen maar naar de bib gaan van 
zodra ik gevaccineerd ben tegen COVID-
19    

Helemaal niet akkoord 4,55% 13,19% 12,46% 

Niet akkoord 22,73% 20,49% 19,11% 

Neutraal 31,82% 28,24% 29,20% 

Akkoord 18,18% 26,39% 25,70% 

Helemaal akkoord 22,73% 11,69% 13,53% 

Eindtotaal 22 865 1688 
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TABEL 22: UITSPRAKEN TERUGKEER BIBLIOTHEEK 

 

Aan alle afhakers, onafhankelijk of ze afhaakten omwille van de crisis of omwille van andere 

redenen, vroegen we welke maatregelen voor hen belangrijk zijn om terug te keren naar de 

bibliotheek. Slechts 20% van de Vlaamse groep gaf aan dat er voor hen geen maatregelen nodig 

zijn, de grootste groep verwacht dus wel degelijk nog maatregelen. 

Voldoende ventilatie en het dragen van mondmaskers zijn hier duidelijk het meest belangrijk, 

gevolgd door het handhaven van de anderhalve meter afstand en het beschikbaar stellen van 

handgel. Het ontsmetten (of in quarantaine plaatsen) van geleende materialen werd door zo’n 

40% van de Vlaamse respondenten aangeduid. U leest de resultaten voor Bibliotheek Lubbeek, 

Cluster D en Vlaanderen in tabel 23.  

 

Belangrijke maatregelen om terug te 
keren naar de bib 

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Voor mij zijn er geen maatregelen nodig 22,22% 20,91% 19,73% 

Beperking van het maximaal aantal 
aanwezigen in de bib 47,22% 37,49% 37,06% 

Vermijden van (lange) wachtrijen 25,00% 33,03% 35,77% 

Anderhalve meter afstand handhaven 52,78% 45,99% 46,05% 

Beschikbaarheid van handgel 52,78% 48,15% 48,03% 

Dragen van mondmaskers 55,56% 55,68% 55,31% 

Het ontsmetten / in quarantaine plaatsen 
van geleende materialen 38,89% 38,19% 39,80% 

Meten van temperatuur bij het binnen 
komen 2,78% 5,09% 6,15% 

Informatie over de kuisprocedures in de 
bibliotheek 19,44% 6,69% 6,87% 

Voldoende ventilatie in de ruimte 52,78% 54,77% 55,80% 

Afsluiten van bepaalde ruimtes 8,33% 1,53% 1,86% 

Overige: 2,78% 4,74% 5,73% 

Eindtotaal 36 1435 2636 
TABEL 23: BELANGRIJKE MAATREGELEN TERUGKEER BIB 

 

Respondenten die “Overige” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 
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We vroegen aan elke respondent wat hij of zij inschat met betrekking tot de bezoekfrequentie na 

corona. Slechts een kleine minderheid gaf aan minder vaak te komen als tijdens de coronacrisis. 

Zo’n 64% in Vlaanderen gaf aan even vaak te komen en 32% zal vaker komen.  

 

Denk je na de coronacrisis (terug) vaker 
naar {filiaal} te komen?  

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Nee, minder vaak als tijdens de 
coronacrisis 3,53% 4,22% 4,22% 

Nee, even vaak als tijdens de coronacrisis 71,02% 66,11% 63,70% 

Ja, vaker als tijdens de coronacrisis 25,44% 29,60% 32,05% 

Eindtotaal 283 9003 18839 
TABEL 24: VERWACHTE FREQUENTIE BEZOEK NA CORONA 

 

Het gebruik van de verblijfsfunctie van de bibliotheek kort na de coronapandemie verdient extra 

aandacht. Dit aanbod zou gevoeliger kunnen zijn aan een sentiment van onveiligheid. We vroegen 

dan ook of men gebruik wilt maken van de verblijfsfunctie van de bib in de periode kort na corona. 

Zo’n 43% van de respondenten in Vlaanderen gaf aan hiervan gebruik te willen maken. Ongeveer 

de helft daarvan zal dat doen zonder meer, de andere helft pas wanneer de coronacrisis al een 

langere periode voorbij is of wanneer men zich veilig genoeg voelt bij de geldende 

veiligheidsmaatregelen. 

 

Gebruik verblijfsfunctie bibliotheek kort 
na corona 

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Ja 15,90% 17,52% 21,36% 

Ja, maar pas nadat de coronacrisis al een 
langere periode voorbij is 5,30% 6,48% 6,89% 

Ja, maar enkel als ik me veilig genoeg voel 
bij de geldende veiligheidsmaatregelen 11,31% 13,50% 14,93% 

Nee 66,78% 60,99% 55,23% 

Anders: 0,71% 1,52% 1,59% 

Eindtotaal 283 9003 18853 
TABEL 25: GEBRUIK VERBLIJFSFUNCTIE NA CORONA 

 

Respondenten die “Anders” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 

 

CORONAMAATREGELEN IN DE BIB 
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Heel wat initiatieven en maatregelen werden getroffen om bibliotheekbezoek nog mogelijk te 

maken tijdens de coronapandemie. Sommige maatregelen werden opgelegd, andere werden op 

eigen initiatief getroffen. Dit onderdeel gaat dieper in op de coronamaatregelen in Bibliotheek 

Lubbeek.  

We vroegen naar hoe bekend de initiatieven waren die werden genomen in de Vlaamse 

bibliotheken. In de aanloop naar deze bevraging gaven de deelnemende bibliotheken door aan 

het onderzoeksteam welke initiatieven zij genomen hadden tijdens de coronacrisis. Enkel 

initiatieven in Bibliotheek Lubbeek werden getoond in de enquête van Bibliotheek Lubbeek. Tabel 

26 geeft een overzicht van alle initiatieven en maatregelen, zodat ook de cluster- en Vlaamse 

resultaten zichtbaar zijn, onafhankelijk van de eigen initiatieven in Bibliotheek Lubbeek. 

We merken in Vlaanderen dat het online bestellen van materialen erg bekend was (meer dan 

62%), net als het platform ‘mijn bibliotheek’ (58%). Belangrijk hierbij is de kanttekening dat zeer 

veel bibliotheken dit aanbieden, waardoor deze antwoordoptie ook aan veel respondenten 

getoond werd. 

De bekendheid van deze initiatieven vroegen we aan alle respondenten, onafhankelijk of ze het 

voorbije jaar in de bibliotheek geweest zijn of niet. 

 

Bekendheid initiatieven 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Geen van deze 46,62% 15,86% 16,06% 

Thuisbezorging van boeken 0,00% 11,56% 10,94% 

Lenen van e-boeken 0,00% 18,39% 19,35% 

Lenen van e-muziek 0,00% 0,00% 0,11% 

Gebruik van online databanken via de 
bibliotheek 27,76% 28,17% 29,10% 

Online bestellen / reserveren van 
materialen 0,00% 65,74% 62,03% 

Telefonisch bestellen / reserveren van 
materialen 0,00% 24,64% 18,68% 

Online informatie over de coronacrisis via 
de bib 14,23% 9,85% 11,81% 

Hulp vanop afstand voor digitale vragen 
(vb. werken met de PC, e-boeken, ...) 0,00% 1,15% 1,94% 

Het lenen van tijdschriften 0,00% 13,44% 11,10% 

Het gebruik van het platform "mijn 
bibliotheek" 40,93% 55,81% 57,73% 

Andere: 0,00% 1,13% 1,09% 

Eindtotaal 281 8749 18339 
TABEL 26: BEKENDHEID CORONAMAATREGELEN 
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Respondenten die “Andere” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 

 

Van welke van deze maatregelen werd ook gebruik gemaakt? We stellen vast in tabel 27 dat, 

logischerwijze, het online bestellen of reserveren van materialen (57%) en het gebruik van ‘mijn 

bibliotheek (70%) in Vlaanderen het vaakst werden aangeduid. Tabel 27 geeft de resultaten weer 

voor Bibliotheek Lubbeek, Cluster D en Vlaanderen. 

 

Initiatieven waarvan gebruik gemaakt 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Thuisbezorging van boeken 0,00% 4,89% 4,43% 

Lenen van e-boeken 0,00% 6,42% 7,30% 

Lenen van e-muziek 0,00% 0,00% 0,00% 

Gebruik van online databanken via de 
bibliotheek 40,71% 23,04% 23,45% 

Online bestellen / reserveren van 
materialen 0,00% 61,28% 56,70% 

Telefonisch bestellen / reserveren van 
materialen 0,00% 9,45% 7,25% 

Online informatie over de coronacrisis via 
de bib 15,93% 6,98% 8,72% 

Hulp vanop afstand voor digitale vragen 
(vb. werken met de PC, e-boeken, ...) 0,00% 0,26% 0,38% 

Het lenen van tijdschriften 0,00% 7,24% 6,16% 

Het gebruik van het platform "mijn 
bibliotheek" 70,80% 66,58% 69,80% 

Eindtotaal 113 5703 12102 
TABEL 27: GEBRUIK INITIATIEVEN CORONA 

 

Vervolgens vroegen we hoe tevreden men was over de gebruikte initiatieven. De bevraging 

toonde enkel de initiatieven die aangeduid werden als ‘gebruikt / genoten’ en vroeg voor deze 

initiatieven naar de tevredenheid erover van de respondent. (van ‘helemaal niet tevreden’ tot ‘heel 

tevreden’) Tabel 28 geeft de resultaten weer voor elk initiatief, onafhankelijk van de 

beschikbaarheid in Bibliotheek Lubbeek. 

Enkele bibliotheken boden thuisbezorging van boeken aan. Dit werd zeer sterk gewaardeerd, zo’n 

97% van de respondenten die van deze dienst gebruik maakten waren hier tevreden tot zeer 

tevreden over. Ook het lenen van e-boeken werd positief onthaald: 80% van de respondenten in 

Vlaanderen was hier tevreden tot zeer tevreden over. E-muziek werd maar zeer sporadisch 

aangeboden en gebruikt. Ook het gebruik van de online databanken scoorde hoog in 

tevredenheid, 90% van de respondenten in Vlaanderen was tevreden of heel tevreden.  



 
31 

Ook het online en telefonisch reserveren van materialen werd erg gewaardeerd. Sommige 

bibliotheken zorgden voor informatie over de coronacrisis zelf, dit initiatief werd gewaardeerd door 

de mensen die er gebruik van maakten. In enkele uitzonderlijke gevallen werd hulp vanop afstand 

aangeboden voor het thuis werken met de computer. Het beperkt aantal mensen dat hiervan 

gebruik maakte, apprecieerde dit initiatief wel. Het lenen van tijdschriften werd in sommige 

bibliotheken specifiek tijdens corona aangeboden, in andere bibliotheken was dit standaard 

mogelijk. Ook hier merken we hoge waarderingscijfers. Het gebruik van het platform ‘mijn 

bibliothkeek’ tenslotte scoorde ook hoog. 

 

Tevredenheid over corona-initiatieven 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Thuisbezorging van boeken 0 279 536 

Helemaal niet tevreden NVT 0,36% 0,37% 

Niet tevreden NVT 0,00% 0,19% 

Neutraal NVT 1,79% 2,80% 

Tevreden NVT 16,85% 17,16% 

Heel tevreden NVT 81,00% 79,48% 

Lenen van e-boeken 0 391 907 

Helemaal niet tevreden NVT 2,05% 1,21% 

Niet tevreden NVT 4,35% 5,07% 

Neutraal NVT 14,83% 13,34% 

Tevreden NVT 40,15% 42,01% 

Heel tevreden NVT 38,62% 38,37% 

Lenen van e-muziek 0 25 25 

Helemaal niet tevreden NVT 0,00% 0,00% 

Niet tevreden NVT 0,00% 0,00% 

Neutraal NVT 96,00% 96,00% 

Tevreden NVT 0,00% 0,00% 

Heel tevreden NVT 4,00% 4,00% 

Gebruik van online databanken via de 
bibliotheek 46 1314 2837 

Helemaal niet tevreden 2,17% 0,99% 0,67% 

Niet tevreden 4,35% 0,84% 0,63% 

Neutraal 17,39% 8,60% 8,78% 

Tevreden 54,35% 49,39% 50,83% 

Heel tevreden 21,74% 40,18% 39,09% 

Online bestellen / reserveren van 
materialen 0 3494 6858 

Helemaal niet tevreden NVT 0,77% 0,90% 

Niet tevreden NVT 1,06% 1,11% 

Neutraal NVT 3,78% 4,59% 

Tevreden NVT 33,29% 35,80% 

Heel tevreden NVT 61,10% 57,60% 
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Telefonisch bestellen / reserveren van 
materialen 0 539 877 

Helemaal niet tevreden NVT 0,56% 0,57% 

Niet tevreden NVT 0,19% 0,23% 

Neutraal NVT 3,34% 4,10% 

Tevreden NVT 33,21% 32,84% 

Heel tevreden NVT 62,71% 62,26% 

Online informatie over de coronacrisis via 
de bib 18 398 1054 

Helemaal niet tevreden 0,00% 0,50% 0,38% 

Niet tevreden 0,00% 0,00% 0,38% 

Neutraal 0,00% 8,04% 8,82% 

Tevreden 55,56% 45,73% 48,39% 

Heel tevreden 44,44% 45,73% 42,03% 

Hulp vanop afstand voor digitale vragen 
(vb. werken met de PC, e-boeken, ...) 0 15 46 

Helemaal niet tevreden NVT 6,67% 2,17% 

Niet tevreden NVT 0,00% 0,00% 

Neutraal NVT 6,67% 15,22% 

Tevreden NVT 13,33% 32,61% 

Heel tevreden NVT 73,33% 50,00% 

Het lenen van tijdschriften 0 412 745 

Helemaal niet tevreden NVT 0,24% 0,54% 

Niet tevreden NVT 0,73% 1,48% 

Neutraal NVT 6,07% 6,58% 

Tevreden NVT 38,35% 38,12% 

Heel tevreden NVT 54,61% 53,29% 

Het gebruik van het platform "mijn 
bibliotheek" 80 3794 8441 

Helemaal niet tevreden 0,00% 0,50% 0,51% 

Niet tevreden 0,00% 0,50% 0,51% 

Neutraal 13,75% 5,09% 5,64% 

Tevreden 68,75% 44,12% 45,41% 

Heel tevreden 17,50% 49,79% 47,93% 

Eindtotaal Zie vraag per vraag     
TABEL 28: TEVREDENHEID INITIATIEVEN CORONA 
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Tenslotte vroegen we aan de respondenten die minimaal 1 initiatief kenden, welke maatregelen 

ze ook na de coronacrisis behouden zouden willen zien. Respondenten konden meerdere opties 

aanduiden, behalve als ze ‘geen van deze’ aanduidden (8% in Vlaanderen). Het gebruik van het 

platform ‘mijn bibliotheek’ werd niet specifiek ingevoerd omwille van corona, maar bleek wel zeer 

populair en belangrijk voor de toekomst. 

Het online bestellen en reserveren van materialen werd in Vlaanderen door 58% van de 

respondenten aangeduid en is daarmee het initiatief dat mensen het liefst willen behouden na 

corona. Ook hier betreft het een initiatief dat in vele bibliotheken niet omwille van de coronacrisis 

aangeboden wordt. Het gebruik van online databanken van de bibliotheek werd door een kwart 

van de Vlaamse respondenten aangeduid. Bijna 13% gaf het lenen van e-boeken aan. 

 

Initiatieven behouden na corona 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

    

Thuisbezorging van boeken 0,00% 2,87% 3,16% 

Lenen van e-boeken 0,00% 11,67% 12,69% 

Lenen van e-muziek 0,00% 0,03% 0,03% 

Gebruik van online databanken via de 
bibliotheek 43,05% 24,42% 25,37% 

Online bestellen / reserveren van 
materialen 0,00% 60,64% 57,96% 

Telefonisch bestellen / reserveren van 
materialen 0,00% 13,53% 10,38% 

Online informatie over de coronacrisis via 
de bib 9,93% 4,39% 5,45% 

Hulp vanop afstand voor digitale vragen 
(vb. werken met de PC, e-boeken, ...) 0,00% 0,72% 1,09% 

Het lenen van tijdschriften 0,00% 10,32% 8,72% 

Het gebruik van het platform "mijn 
bibliotheek" 68,87% 59,67% 62,74% 

Geen van deze 7,95% 8,46% 8,00% 

Andere: 0,00% 0,43% 0,51% 

Eindtotaal 151 7375 15427 
TABEL 29: CORONAMAATREGELEN BEHOUDEN NA CORONA 

 

Respondenten die “Andere” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 
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Naast een heel aantal initiatieven om de gebruikservaring tijdens de coronacrisis te optimaliseren, 

waren er ook een aantal coronamaatregelen die de veiligheid moesten garanderen. Een aantal 

van deze maatregelen waren verplicht, een aantal werd op eigen initiatief ingevoerd. We vroegen 

aan de mensen die de bibliotheek bezochten tijdens de coronacrisis, welke van deze maatregelen 

men gezien had. 

Ook hier werd de lijst met antwoordopties gepersonaliseerd: bibliotheken gaven aan het 

onderzoeksteam aan welke maatregelen bij hen van toepassing waren, zodat enkel de 

maatregelen in Bibliotheek Lubbeek werden getoond aan de respondenten van de bevraging van 

Bibliotheek Lubbeek. 

De ‘klassiekers’ tijdens de coronacrisis werden zeer vaak als bekend aangeduid: beschikbaarheid 

van handgel en het dragen van mondmaskers werd door bijna iedereen aangeduid. Ook het 

bewaren van de anderhalve meter afstand werd in Vlaanderen door 78% van de respondenten 

aangeduid als ‘gezien’ bij het bibliotheekbezoek. De meeste bibliotheken voerden een beperking 

in van het maximaal aantal aanwezigen in het gebouw, dit werd door 77% van de respondenten 

in Vlaanderen gezien. Het ontsmetten of in quarantaine plaatsen van materialen scoorde ook hoog 

(45% in Vlaanderen), zeker rekening houdend met het feit dat dit zeker niet in elke bibliotheek het 

geval was. 

 

 

Maatregelen gezien bij bibliotheekbezoek 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Beperking van het maximaal aantal 
aanwezigen in de bib 86,23% 78,08% 76,59% 

Vermijden van (lange) wachtrijen 0,00% 23,53% 24,08% 

Anderhalve meter afstand handhaven 81,38% 79,74% 78,32% 

Beschikbaarheid van handgel 99,19% 95,67% 95,91% 

Dragen van mondmaskers 98,79% 97,65% 97,47% 

Het ontsmetten / in quarantaine plaatsen 
van ontleende materialen 0,00% 44,83% 45,13% 

Meten van temperatuur bij het binnen 
komen 0,00% 0,55% 0,26% 

Informatie over de kuisprocedures in de 
bibliotheek 0,00% 1,35% 0,99% 

Voldoende ventilatie in de ruimte 38,06% 31,65% 27,36% 

Afsluiten van bepaalde ruimtes 0,00% 20,34% 28,34% 

Geen van deze 0,40% 0,41% 0,37% 

Andere: 5,26% 8,10% 8,34% 

Eindtotaal 247 7568 16223 
TABEL 30: MAATREGELEN CORONA ERVAREN 
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Respondenten die “Andere” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 

 

Tenslotte vroegen we of de maatregelen meer vertrouwen gaven in de veiligheid van het 

bibliotheekbezoek, minder vertrouwen of geen invloed hadden. We toonden enkel de bekende 

maatregelen die de respondent aanduidde bij de voorgaande vraag. Tabel 31 geeft de resultaten 

weer voor Bibliotheek Lubbeek, Cluster D en Vlaanderen. 

In het algemeen merken we op dat elke maatregel een positieve impact had. Het meten van de 

temperatuur bij het binnen komen en het informeren over de poetsprocedures in de bibliotheek 

scoorden lager, maar werd ook in een zeer beperkt aantal bibliotheken ingevoerd.  

 

Gaven maatregelen meer of minder 
vertrouwen in veiligheid 

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Beperking van het maximaal aantal 
aanwezigen in de bib 210 5868 12341 

Minder vertrouwen 0,48% 0,27% 0,39% 

Geen invloed 29,05% 26,21% 26,75% 

Meer vertrouwen 70,48% 73,52% 72,86% 

Vermijden van (lange) wachtrijen 0 5868 3825 

Minder vertrouwen NVT 0,29% 0,39% 

Geen invloed NVT 22,58% 24,29% 

Meer vertrouwen NVT 77,13% 75,32% 

Anderhalve meter afstand handhaven 198 5868 12574 

Minder vertrouwen 0,51% 0,37% 0,48% 

Geen invloed 23,23% 20,50% 20,79% 

Meer vertrouwen 76,26% 79,14% 78,73% 

Beschikbaarheid van handgel 242 5868 15435 

Minder vertrouwen 0,41% 0,28% 0,35% 

Geen invloed 19,42% 19,00% 20,07% 

Meer vertrouwen 80,17% 80,72% 79,58% 

Dragen van mondmaskers 241 5868 15655 

Minder vertrouwen 0,83% 0,52% 0,60% 

Geen invloed 11,20% 12,39% 13,29% 

Meer vertrouwen 87,97% 87,09% 86,11% 

Het ontsmetten / in quarantaine plaatsen 
van ontleende materialen 0 5868 7244 

Minder vertrouwen NVT 0,51% 0,84% 

Geen invloed NVT 26,01% 27,08% 

Meer vertrouwen NVT 73,48% 72,07% 
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Meten van temperatuur bij het binnen 
komen 0 5868 42 

Minder vertrouwen NVT 2,38% 2,38% 

Geen invloed NVT 40,48% 40,48% 

Meer vertrouwen NVT 57,14% 57,14% 

Informatie over de kuisprocedures in de 
bibliotheek 0 5868 156 

Minder vertrouwen NVT 0,00% 0,64% 

Geen invloed NVT 37,00% 35,26% 

Meer vertrouwen NVT 63,00% 64,10% 

Voldoende ventilatie in de ruimte 92 5868 4354 

Minder vertrouwen 0,00% 0,08% 0,25% 

Geen invloed 25,00% 17,17% 17,36% 

Meer vertrouwen 75,00% 82,75% 82,38% 

Afsluiten van bepaalde ruimtes 0 5868 4507 

Minder vertrouwen NVT 1,52% 2,86% 

Geen invloed NVT 50,86% 54,05% 

Meer vertrouwen NVT 47,62% 43,09% 

Eindtotaal Zie vraag per vraag     
TABEL 31: IMPACT VERTROUWEN DOOR MAATREGELEN CORONA 
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DE BIBLIOTHEEK EN SENTIMENT 

 

 

We peilden in enkele vragen naar het ‘gevoel’ van mensen bij de bibliotheek tijdens de 

coronacrisis. Enerzijds vroegen we hoe de bibliotheek mensen hielp tijdens deze zeer 

uitzonderlijke situatie.  

Voor 38% van de respondenten had de bibliotheek geen specifiek ‘helpende’ functie in kader van 

de coronacrisis. Respondenten die ‘geen van deze’ aanduidden, konden geen andere 

antwoordopties meer aanvinken. Van de groep die wel vond dat de bibliotheek hen hielp tijdens 

de coronacrisis, gaven de meeste mensen aan dat de bibliotheek hen hielp om verveling te 

vermijden en dat de bibliotheek een positieve impact had op hun welbevinden. 

 

Hoe hielp Bibliotheek Lubbeek je tijdens 
de lockdown periode(s)? 

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Geen van deze 41,49% 39,40% 38,02% 

Bezorgde me nuttige informatie over de 
lockdown / coronacrisis 7,09% 9,19% 8,68% 

Had een positieve impact op mijn 
welbevinden 21,28% 26,47% 28,79% 

Hielp me om me meer in contact te voelen 
met de gemeenschap 7,45% 6,61% 7,09% 

Hielp me om me minder eenzaam te 
voelen 5,32% 6,47% 7,62% 

Hielp me in de ontwikkeling / ontdekking 
van interesses of een hobby 12,77% 14,71% 16,79% 

Hielp me om verveling te vermijden 24,82% 30,51% 32,08% 

Hielp mijn kinderen om verveling te 
vermijden 18,79% 15,23% 13,74% 

Op een andere manier: 2,84% 2,99% 3,05% 

Eindtotaal 282 8757 18367 
TABEL 32: FUNCTIE BIBLIOTHEEK TIJDENS CRISISPERIODE 

 

Respondenten die “Op een andere manier” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open 

invulveld. De antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, 

vindt u achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 
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Anderzijds legden we enkele uitspraken voor aan de respondenten over de bibliotheek. Meer dan 

80% van de Vlaamse bibliotheekbezoekers was akkoord dat een bezoek aan Bibliotheek Lubbeek 

hen een positief gevoel geeft. Maar liefst 91% van de Vlamingen vindt dat de bibliotheek meer 

dan ooit nodig is!  

Bijna 87% vindt dat de bibliotheek voor een moment van ontspanning zorgt. Opvallend is dat een 

beperkter aandeel van de respondenten (12%) gaat naar de bibliotheek om anderen te ontmoeten. 

Meer dan 83% voelt zich veilig in de bib. 

 

 

Algemene uitspraken over de bibliotheek 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Een bezoek aan {Bibliotheek Lubbeek} 
geeft mij een positief gevoel 279 8693 18247 

Helemaal niet akkoord 0,72% 0,66% 0,70% 

Niet akkoord 1,08% 0,91% 1,10% 

Neutraal 19,35% 18,85% 17,95% 

Akkoord 53,41% 48,81% 48,23% 

Helemaal akkoord 25,45% 30,77% 32,03% 

De bibliotheek is meer dan ooit nodig 277 8644 18170 

Helemaal niet akkoord 1,08% 0,56% 0,59% 

Niet akkoord 0,36% 0,43% 0,50% 

Neutraal 14,08% 8,47% 7,76% 

Akkoord 42,60% 39,18% 37,41% 

Helemaal akkoord 41,88% 51,37% 53,73% 

De bibliotheek zorgt voor een moment 
van ontspanning 278 8660 18168 

Helemaal niet akkoord 1,08% 0,43% 0,55% 

Niet akkoord 0,72% 0,81% 0,96% 

Neutraal 14,39% 12,48% 11,84% 

Akkoord 51,80% 47,64% 46,66% 

Helemaal akkoord 32,01% 38,64% 39,99% 

Ik ga naar de bibliotheek om anderen te 
ontmoeten 271 8492 17841 

Helemaal niet akkoord 23,99% 18,46% 18,22% 

Niet akkoord 38,01% 35,52% 35,16% 

Neutraal 31,00% 34,04% 34,55% 

Akkoord 5,54% 8,78% 8,81% 

Helemaal akkoord 1,48% 3,19% 3,27% 

Ik voel me veilig in {filiaal} 278 8646 18138 

Helemaal niet akkoord 0,72% 0,43% 0,51% 

Niet akkoord 0,72% 0,76% 0,82% 

Neutraal 12,23% 14,98% 15,45% 
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Akkoord 47,12% 46,73% 45,94% 

Helemaal akkoord 39,21% 37,10% 37,29% 

Eindtotaal Zie vraag per vraag     
TABEL 33: DE BIBLIOTHEEK EN SENTIMENT 

 

 

 

COMMUNICATIE 

 

Speciale tijden vragen om specifieke communicatie. Vele bibliotheken communiceerden 

uitgebreid over de coronacrisis en de impact op het bibliotheekbezoek. Dit werd gewaardeerd 

door de bibliotheekgebruikers: in Vlaanderen gaf 73% aan dat de communicatie ‘juist goed’ was, 

een minderheid (5%) vond het te weinig, een fractie van de respondenten gaf ‘te veel’ aan. Zo’n 

22% had geen specifieke mening over de communicatie over corona door de bibliotheek. 

We merken lokaal grote verschillen op. Het is dan ook nuttig om de eigen resultaten te vergelijken 

in tabel 34 met de clusterresultaten en de Vlaamse resultaten. 

 

Hoe ervaarde men communicatie vanuit 
Bibliotheek Lubbeek over de coronacrisis 
en de bib 

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Te weinig 1,77% 4,48% 4,78% 

Juist goed 76,95% 74,40% 73,00% 

Te veel 0,35% 0,38% 0,39% 

Geen mening 20,92% 20,74% 21,83% 

Eindtotaal 282 8764 18379 
TABEL 34: EVALUATIE COMMUNICATIE 
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Interessant om weten is hoe men zich informeerde over de bibliotheek tijdens de coronacrisis. 

Slechts een minderheid informeerde zich niet. De website van de bibliotheek bleek veruit het 

populairste communicatiekanaal te zijn. 

 

Gebruikte communicatiekanalen tijdens 
coronacrisis 

Bibliotheek 
Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Ik informeerde me niet over de bibliotheek 16,67% 13,04% 12,72% 

Website van de bibliotheek 57,80% 68,34% 68,43% 

Website van de gemeente 21,63% 21,25% 15,45% 

Nieuwsbrief 15,96% 16,99% 20,29% 

Sociale media 2,13% 13,44% 12,98% 

Affiches 0,00% 1,74% 1,83% 

Communicatie vanuit de stad of gemeente 0,00% 9,75% 10,23% 

Uit in Vlaanderen 0,00% 0,59% 1,04% 

Mailing naar leden 24,82% 14,62% 13,74% 

Anders: 1,42% 1,27% 1,39% 

Eindtotaal 282 8759 18371 
TABEL 35: GEBRUIKTE COMMUNICATIEKANALEN 

 

Respondenten die “Anders” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 

 

 

VRIJE OPMERKINGEN EN SUGGESTIES 

 

We lieten tenslotte de ruimte om extra feedback, opmerkingen of suggesties achter te laten aan 

Bibliotheek Lubbeek. We hebben gemerkt dat er talloze steunbetuigingen, positieve 

boodschappen en ‘hou vol’ berichten neergeschreven werden. We verwijzen graag door naar 

hoofdstuk 4 van dit rapport, waar u alle neergeschreven antwoorden kan lezen zoals ze 

geschreven zijn. Ook deze neergeschreven antwoorden worden enkel in dit persoonlijk rapport 

weergegeven. 
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3. PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS 

 

We vroegen tenslotte nog naar enkele persoonsgebonden gegevens, teneinde een beeld te 

schetsen van het profiel van de respondent.  

 

GESLACHT, GEBOORTEJAAR, OPLEIDINGSNIVEAU 

 

Zoals al gemerkt in eerdere bevragingen in de bibliotheek- en cultuursector, merken we meer 

vrouwen op dan mannen en een relatief grotere vertegenwoordiging in de ‘oudere’ 

leeftijdsgroepen dan de jongere. Lokaal kan gekeken worden of dit inderdaad de werkelijkheid 

van het ledenbestand weerspiegelt. Het is echter voorbarig om aan de hand van dit coronaluik 

hier conclusies uit te trekken. We geven graag al mee dat bij de brede bevraging (het tweede deel 

van dit onderzoek dat later plaats zal vinden), ook niet-gebruikers en afhakers bevraagd zullen 

worden. Er wordt bovendien ook een specifiek luik voor kinderen en jeugd voorzien. 

 

Geslacht 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Man 25,72% 25,80% 28,87% 

Vrouw 74,28% 73,82% 70,64% 

X 0,00% 0,39% 0,49% 

Eindtotaal 276 8490 17795 
Tabel 36: Geslacht 

 

 

Leeftijd / Geboortejaar 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Gemiddelde 1968 1968 1967 

Jonger dan 30 6,53% 6,21% 6,84% 

30 t/m 44 jaar > 1977 tot 1991 26,53% 23,36% 22,42% 

45 t/m 59 jaar > 1962 tot 1976 28,57% 27,33% 25,53% 

60 jaar en ouder > 1961 of vroeger 37,96% 43,09% 45,21% 

Eindtotaal 245 7458 15725 
Tabel 37: Geboortejaar 
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Opleidingsniveau 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

geen of lager onderwijs 0,37% 0,64% 0,63% 

lager secundair onderwijs 2,93% 5,94% 5,18% 

hoger secundair onderwijs 16,12% 20,06% 20,01% 

hoger onderwijs niet-universitair 38,83% 46,22% 43,45% 

hoger onderwijs universitair 31,14% 21,70% 24,61% 

postuniversitair 10,26% 4,58% 5,32% 

Andere: 0,37% 0,86% 0,79% 

Eindtotaal 273 8280 17375 
Tabel 38: Opleidingsniveau 

 

Respondenten die “Andere” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 

 

HET GEZIN 

 

Wat de gezinssamenstelling betreft, merken we dat de meeste Vlaamse respondenten 

samenwonen met partner, zonder inwonende kinderen (41%). Dit wordt gevolgd door 

samenwonenden met inwonende kinderen (34%). 

 

Gezinssamenstelling 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

alleenwonend 10,78% 13,01% 15,87% 

inwonend bij ouders 5,20% 4,82% 4,91% 

samenwonend met partner zonder inwonende 
kind(eren) 29,00% 38,54% 40,18% 

samenwonend met partner met kind(eren) 52,04% 38,10% 33,50% 

samenwonend zonder partner met kind(eren) 2,23% 4,34% 4,11% 

Anders: 0,74% 1,19% 1,42% 

Eindtotaal 269 8300 17383 

Tabel 39: Gezinssamenstelling 
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Respondenten die “Anders” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 

 

We vroegen tenslotte aan de respondenten welke taal, of welke talen, men thuis sprak. Bijna 

iedereen spreekt thuis Nederlands. In Vlaanderen gaf 6% aan thuis (ook) Frans te praten, zo’n 

5% spreekt thuis (ook) Engels.  

 

Taal (talen) thuis gesproken 
Bibliotheek 

Lubbeek Cluster D Vlaanderen 

Nederlands 100,00% 99,47% 99,19% 

Frans 3,69% 4,72% 6,00% 

Duits 1,11% 1,77% 1,86% 

Engels 2,21% 4,27% 4,82% 

Spaans 0,74% 0,57% 0,85% 

Italiaans 0,74% 0,29% 0,40% 

Arabisch 0,00% 0,17% 0,22% 

Pools 0,00% 0,11% 0,14% 

Turks 0,00% 0,13% 0,25% 

Andere: 0,00% 1,22% 1,37% 

Eindtotaal 271 8413 17667 
Tabel 40: Impact corona op gezinsinkomen 

 

Respondenten die “Andere” aanduidden, konden zich nader verklaren in een open invulveld. De 

antwoorden die de respondenten in Bibliotheek Lubbeek schreven in dit invulveld, vindt u 

achteraan dit document terug in hoofdstuk 4 ‘Vrije antwoorden’. 
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4. VRIJE ANTWOORDEN  

 

In dit hoofdstuk vindt u een handig overzicht van alle vrije antwoorden die de respondenten in 

Bibliotheek Lubbeek gaven. Het gaat om vragen met een optie ‘andere’ of ‘overige’ vergezeld van 

een invulveld, of om vragen met een vrij invulveld. De resultaten worden weergegeven zoals 

neergeschreven door de respondenten. In geval van gelijke antwoorden bij meerdere 

respondenten, werden deze samen geteld. Indien geen enkele respondent iets invulde, wordt de 

tabel leeg weergegeven. 
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KADER WAARIN E-BOEKEN LEZEN VOOR CORONA: ANDERE 

ANTWOORDEN 

 

In welk kader las men voor corona e-boeken Aantal 

B01Q06 - other 1 

(leeg)  

thuis 1 

geen e-boeken 1 

Eindtotaal 3 
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START LEZEN E-BOEKEN TIJDENS CORONA: ANDERE ANTWOORDEN 

 

Ben je tijdens corona e-boeken beginnen lezen? Andere antwoorden Aantal 

B01Q07 - other 1 

(leeg)  
Eindtotaal 1 

 

  



 
48 

REDENEN AFHAKEN BIBLIOTHEEK OWV CORONA: ANDERE 

ANTWOORDEN 

 

Redenen waarom niet naar bib geweest (coronagerelateerd): andere antwoorden Aantal 

B02Q18 - other 1 

Het is gemakkelijker als je langer dan vier weken nodig hebt om de uitgeleende boeken 
te lezen 1 

Ik geef les en haalde regelmatig boeken voor school, maar er werd nu ook online les 
gegeven ... 1 

ik ging regelmatig naar de leeszaal om de kranten te lezen, door corona had ik bang om 
besmet te worden en ben ik weg gebleven 1 

Ik heb boeken gekregen van iemand die ze weg deed omdat de eigenaar overleden was 1 

persoonlijke omstandigheden 1 

(leeg)  
wegens het MOETEN dragen van een mondmasker ea maatregelen die het sociale 
belemmeren 1 

ik ga ook naar  de bib Holsbeek 1 

Ik gaf online les en kon geen boeken meegeven met mijn kinderen. 1 

Ik ga naar de Bib in Leuven, beter bereikbaar voor ons 1 

1) immobiliteit door operatie.  2) boeken van vriendin geleend 1 

Eindtotaal 11 
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GEWENSTE SOCIAL DISTANCING MAATREGELEN NA CORONA 

 

Gewenste maatregelen na corona Aantal 

B03Q20 - other 1 

(leeg)  
Beter bereikbaar vanuit Linden 1 

Eindtotaal 2 
 

  



 
50 

MAATREGELEN ‘GEZIEN’ TIJDENS DE CORONACRISIS: ANDERE 

ANTWOORDEN 

 

Maatregelen gezien tijdens coronaperiode Aantal 

B03Q21 - other 1 

boeken desinfecteren 1 

briefje nemen ter controle van aantal bezoekers 1 

eenrichtingsverkeer op bovengalerij 1 

felicitaties voor de bib van Lubbeek voor het strikt naleven van de corona voorschriften 1 

Leeszaal gesloten 1 

papiertjes nemen bij het ontsmetten van de handen 1 

Plexiglas rond de onthaalbalie 1 

Plexischermen, ontsmetting van materiaal (boeken, etc) 1 

Reservatie van tijdsslot 1 

(leeg)  
Pijlen op de grond om eenrichtingsverkeer te creëren in de bib  1 

iedereen dezelfde tafel met snippers laten aanraken 1 

Scherm van plexiglas aan balie 1 

looprichtingen, boeken in quantaine, schermen 1 

Eindtotaal 14 
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GEBRUIK BIBLIOTHEEK VOOR CORONA: ANDERE ANTWOORDEN 

 

Gebruik bib voor corona Aantal 

Doel van een wandeling 1 

Q03B23 - other 1 

Tijdschriften 1 

(leeg)  
boekjes en DVDs voor de kinderen 1 

wandelkaarten 1 

Eindtotaal 5 
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GEMIST IN DE BIBLIOTHEEK TIJDENS CORONA (BEZOEKERS): ANDERE 

ANTWOORDEN 

 

Gemist in de bibliotheek tijdens corona 
Aantal van 
Andere: 

concerten, lezingen...verkoop boeken 1 

Franstalige boeken voor kinderen 1 

Het kinderboek in de bib lezen met mijn kinderen erbij. En de interesse van andere 
kindjes wekken... 1 

Langer in de bib  kunnen blijven om zoeken 1 

Q03B24 - other 1 

x 1 

(leeg)  
het ongedwongene: er is meer afstand 1 

Eindtotaal 7 
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GEMIST AAN DE BIBLIOTHEEK TIJDENS CORONA (AFHAKERS): ANDERE 

ANTWOORDEN 

 

Gemist aan de bibliotheek tijdens corona Aantal 

Q03B25 - other 1 

(leeg)  
E-book 1 

Eindtotaal 2 
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GEBRUIK VERBLIJFSFUNCTIE NA CORONA: ANDERE ANTWOORDEN 

 

Gebruik verblijfsfunctie na corona Aantal 

B03Q27 - other 1 

Dat weet ik nog niet 1 

Geen idee, heb dit nog nooit gedaan. Lijkt me wel leuk 1 

(leeg)  
Eindtotaal 3 
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GEBRUIK ACTIVITEITEN NA CORONA: ANDERE ANTWOORDEN 

 

Gebruik activiteiten na corona Aantal 

Afhankelijk van aktiviteit en tijdstip 1 

Als ze voor mij relevant zijn en ik beschikbaar ben (volledig ongerelateerd aan corona) 1 

B03Q28 - other 1 

hangt af van de activiteit 1 

Hangt af van het soort activiteit 1 

(leeg)  
enkel indien ik het interessant vind, niet afhankelijk van coronacrisis 1 

Eindtotaal 6 
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BEKENDE INITIATIEVEN CORONA: ANDERE ANTWOORDEN 

 

Bekende corona initiatieven Aantal 

B04Q29 - other 1 

(leeg)  
Eindtotaal 1 
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GEWENSTE INITIATIEVEN NA CORONA: ANDERE ANTWOORDEN 

 

Gewenste initiatieven na corona Aantal 

B04Q32 - other 1 

(leeg)  
Eindtotaal 1 
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HOE HIELP DE BIB TIJDENS CORONA: ANDERE ANTWOORDEN 

 

Hoe hielp de bibliotheek tijdens corona Aantal 

B04Q33 - other 1 

hielp bij het leren lezen van mijn oudste kindje 1 

Hielp me door een goed boek relativeren wat er gebeurde  1 

Leuke info over wandelroutes in het Hageland 1 

Om meer leesvoer te hebben 1 

ontspanning 1 

(leeg)  
boeken gewoon kon aanvragen en ze lagen klaar om afgehaald te worden, super 
service! 1 

boeken te verlengen  1 

Ondersteuning bij mijn werk als boekenjuf 1 

Eindtotaal 9 
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GEBRUIKTE COMMUNICATIEKANALEN: ANDERE ANTWOORDEN 

 

Communicatiekanalen: andere Aantal 

B04Q36 - other 1 

ik kreeg mails van de bib 1 

telefoon 1 

via telefoon 1 

(leeg)  
Infoblad gemeente 1 

Eindtotaal 5 
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HOOGSTBEHAALDE OPLEIDINGSNIVEAU: ANDERE ANTWOORDEN 

 

Hoogst behaalde opleidingsniveau: andere Aantal 

B05Q39 - other 1 

(leeg)  
Ik zit nog op school. 1 

Eindtotaal 2 
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GEZINSSAMENSTELLING: ANDERE ANTWOORDEN 

 

Gezinssamenstelling: andere Aantal 

B05Q40 - other 1 

kangoeroe met kind/gezin 1 

(leeg)  
Samenwonen met niet-familieleden 1 

Eindtotaal 3 
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THUISTAAL: ANDERE ANTWOORDEN 

 

Thuistaal: andere Aantal 

B05Q41 - other 1 

(leeg)  
Eindtotaal 1 
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VRIJE OPMERKINGEN EN SUGGESTIES 

 

Vrije opmerkingen en suggesties Aantal 

Alle medewerkers zijn super, vriendelijk, behulpzaam! Bedankt om er te zijn in deze 
moeilijke coronatijd. 

1 

alles prima 1 

Altijd even behulpzaam. 1 

B05Q42 1 

Bedankt om ook tijdens de lock down ervoor te zorgen dat we toch konden boeken 
reserveren en ophalen!!!! 

1 

Bedankt voor jullie standvastigheid! 1 

Bedankt! 1 

Behulpzame medewerkers en aangename sfeer! 1 

bib lubbeek is super, niets negatief, ik ken persoonlijk de2 zusjes Verheiden goed, is 
heel plezant daarom, ga er met dochter boeken kiezen, zij houdt wel veel van boeken, 
ik  ga er om onbekende muzikanten te ontdekken.   

1 

Bibliotheek Lubbeek gaf steeds ten gepaste tijd nuttige en doeltreffende informatie 
over hun aanpak i.v.m. corona. Ze deed er alles aan om de bib zoveel mogelijk veilig 
open te houden. 

1 

Bibliotheek Lubbeek is een mooie uitlaatklep in deze onwezenlijke tijden.  Al het 
personeel van de bibliotheek verdient een pluim voor hun professionaliteit, voor hun 
inzet en voor hun steeds vriendelijke houding. 

1 

Dank aan de medewerkers voor hun professionalisme en hun vriendelijkheid. Doe 
vooral zo voort!   

1 

De bib van Lubbeek is goed bezig! Ik kijk ernaar uit om na de Coronacrisis wat meer 
activiteiten te ontdekken in onze bib. 

1 

De bibiotheek bezoeken is echt een moment van complete ontspanning. Bedankt aan 
de medewerkers voor de inzet, voor en tijdens de lockdown! 

1 

De medewerkers staan altijd met een glimlach klaar voor de bezoekers. Heel fijn om 
een bezoek te brengen 

1 

De medewerkers zijn supervriendelijk en heel behulpzaam ! Ik ga heel graag naar de 
bibliotheek van Lubbeek en raad het iedereen aan ! 

1 

de medewerkers zijn vriendelijk 1 

De medewerkers zijn vriendelijk en behulpzaam 1 

De mensen van de bib geven je altijd een welkom en veilig gevoel. 1 

Doe zo voort, goed bezig! 1 

Eerst en vooral: heel vriendelijk personeel! Super! Bedankt! In my bib staat in de 
geschiedenis hoeveel boeken er werden uitgeleend. Zou leuk zijn daar een lijst met titel 
en auteur te vinden.  

1 

Fijn dat de bib open bleef via het oude systeem in tegenstelling tot de bib in andere 
gemeenten. 

1 

Fijn dat je mail krijgt als je je boeken moet verlengen of inleveren 1 
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Graag zou ik zoals in andere Bibliotheken (Leuven, Holsbeek, ....) ook de mogelijkheid 
hebben om E-boeken te lenen. 

1 

Hartelijk dank om mij iedere keer welkom te laten voelen. 1 

Her personeel is altijd heel vriendelijk en behulpzaam. Ook de bib  zelf is een 
aangename plaats om rustig je boeken uit te kiezen.  Ook plaatsen ze tips voor de 
lezers.  Altijd een aangename ervaring om naar de bib  van Lubbeek te gaan.   

1 

Het is altijd fijn langsgaan. De medewerkers zijn altijd vriendelijk en behulpzaam. 1 

Het was er altijd verbazend rustig. Weinig bezoekers. 1 

Ik ben heel blij dat de bibliotheek terug open is en blijft. Zonder boeken kan ik echt niet 
verder. Dus bedankt voor de inzet en de aanwezigheid en de hulp.  

1 

Ik ben zeer tevreden over de bibliotheek en de zeer behulpzame personeelsleden 1 

Ik geniet van mijn bezoekjes aan de bibliotheek,  het is er aangenaam en rustig, het 
personeel is steeds vriendelijk en behulpzaam, er is ruime keuze.  Doe zo voort :) 

1 

ik heb de indruk dat de laatste uitgaven niet meer aangekocht worden, en in het geval  
je een nieuwe uitgave wil lezen moet je ze reserveren zoniet duurt het eeuwen eer het 
boek in de rekken staat 

1 

Ik las minder tijdens de corona crisis omdat we werk moesten combineren met de 
opvang van onze kinderen. Dit heeft evenwel niets te maken met de kwaliteit van de 
bib. Hopelijk komen de tafeltjes, stoeltjes en schommel paard voor kindjes snel terug? 
Dat missen we wel 

1 

ik vind dat  door digitalisering er veel minder ontmoeting is. Vroeger kon ik een babbel 
hebben over boeken of het weer...., maar dit is weggevallen .   Infofolders of infobord 
zou beneden bij de uitgang mogen i.p.v. eerste verdiep. Zo gaat veel info verloren. 

1 

Ik vind de medewerkers in de bib in Lubbeek allemaal even vriendelijk.Er is nooit niet 
veel volk dus storen doen de andere mensen mij zeker niet. 

1 

Ik vind het geweldig om naar de bib te kunnen komen en boeken te mogen lenen. De 
site van 'mijn bibliotheek' kan misschien wel een update gebruiken. 

1 

Ik vind het heel fijn dat de bib tijdens de coronacrisis (het grootste deel dan) is open 
gebleven. Ik wil alle medewerkers bedanken voor de moeite! 

1 

Ik waardeer de steeds vriendelijk en behulpzame medewerkers van de Bibliotheek in 
Lubbeek enorm.  

1 

ik wil vooral heel het team van de bibliotheek Lubbeek bedanken voor hun correcte 
aanpak van het bibliotheekgebeuren tijdens de coronacrisis.  Dank je wel Chris en al je 
medewerkers.Van harte ! 

1 

Ik wist niet dat ik via mail mijn boeken kon verlengen en moest hierdoor een boete 
betalen. Dit zou vermeld moeten staan in de herinneringsmail. 

1 

In het algemeen ben ik uiterst tevreden over de BIB en over de vriendelijkheid van de 
medewerkers.  Wel vind ik het boekenaanbod soms wat beperkt wat de klassiekere 
literatuur aangaat in verhouding tot bv detectiveromans en dergelijke.  

1 

In vergelijking met de bib in Holsbeek mag er VEEL minder uitgeleend worden.  Lubbeek 
is 5 strips per kind, Holsbeek 15.     

1 

Leuk initiatief van standje met extra info over Lubbeek en de streek. Fijn dat je dit in de 
bib vond ipv het gemeentehuis. Ik kom vaker in de bib en zo heb je ook deze info.  

1 

Leuke bib, doe zo verder 1 

nee 1 



65 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

steeds een zeer klantvriendelijke en behulpzame dienstverlening! Dank u wel! 

Steeds hartelijk onthaal - medewerkers die bij vragen erg behulpzaam zijn - zij maken 

een belangrijke onderdeel van de bibervaring 

Steeds vriendelijke, behulpzaam personeel.  Dikke pluim voor alle medewerkers!  Ook 

heel leuke activiteiten werden reeds georganiseerd (voor de crisis).  Heel nette 

aangename omgeving met veel ruimte.  Mooi aanbod tijdschriften. 

Top bibliotheek !  

uitstekende service en goed aanbod 

vriendelijk onthaal     goedgevoel  doe zo voort 

Vriendelijk personeel 

Vriendelijke dames aan het onthaal.Steeds bereid om te helpen.Hopelijk kunnen ze 

binnenkort weer hun werk doen zoals vroeger! 

We zijn pas verhuisd naar Lubbeek. Vandaar: nog geen bezoeken hier VOOR de 
coronacrisis.  Leuke bib, veel aanbod en goede introductie door een personeelslid. 
Bedankt 
Wij blijven tijdens de Coronacrisis zo veel mogelijk in ons kot.  We komen momenteel 
enkel naar de bib om ontleende werken af te halen.  We brengen de boeken na 
sluitingsuren binnen via de boekenschuif om zoveel mogelijk contact te vermijden.  
Maar we kijken er erg naar uit om na Corona terug naar de bib te gaan om te snuisteren 
tussen de boeken en te lezen.  We lezen thuis veel en dat is tijdens Corona niet 
veranderd. 
zeer tevreden - vriendelijke, behulpzame medewerkers 
(leeg) 

TOPSERVICE in onze  BIB VAN LUBBEEK ! Dankjewel voor het ruime aanbod van de 
openingsuren ! Dankjewel voor het altijd vriendelijke onthaal én voor de 
hulpvaardigheid bij het opzoeken van bepaalde info over de aanwezige boeken, ook 
voor het meermaals ingaan op de SUGGESTIES ivm het aankopen van nieuwe 
boeken...DANKJEWEL ook voor het zeer ruime én gevarieerde  AANBOD !  Onze bib van 
Lubbeek  IS EEN MUST qua CULTUURBELEVING en SOCIAAL CONTACT !!  Moge er nÃ  de 
Coronatoestanden nog vele interessante initiatieven aangeboden worden !ONZE BIB 
VAN LUBBEEK KAN NIET GEMIST WORDEN  ! 
Ik was heel blij dat de bibliotheken tijdens de tweede lockdown mochten open blijven 
en aanzien werden als een essentiële behoefte. Voor mijzelf is lezen dat vast en zeker! 

Blij dat de bib er is  Thuis komen met nieuwe boeken, blijft een klein gelukje.   Ik geniet 
ook van de hoekjes die jullie maken met thema'™s- dat helpt om echt mooie boeken te 
vinden. En ook het aanbod is fris en steeds vernieuwd. Heel blij dat Lubbeek een bib 
heeft - het gebouw is ook heel aangenaam om in te zijn.   Ik heb alleen nooit cash om 
mijn toelaat geld te betalen- echter als ik kort heb zie ik het steeds als centjes die de bib 
weer mag herinvesteren- dus misschien kunnen dat ook zo een noemen. Ik zou wel 
graag ook boeken en audioboeken kunnen ontlenen. Broeken om op een reader te 
lezen (leest heel goed vind ik) en audio boeken om te luisteren al strijkend wandelend, 
autorijdend.

1 
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fijn en aangenaam gebouw - jammer alleen dat het te ver is, vroeger was de bibliotheek 
in Linden en dat was veel handiger (kunnen kinderen alleen met de fiets naar de bib, nu 
moeten ze wachten tot een ouder hen kan voeren) 

1 

Zeer vriendelijk en behulpzaam personeel. Hartelijk dank. Onze redders in nood tegen 
verveling! 

1 

Het zou fijn zijn mochten er ook e-books kunnen worden ontleend. 1 

Medewerkers van de bib Lubbeek zijn top.  Al is het maar om wat info te vragen ivm 
bepaalde boeken of schrijvers, ik krijg steeds een antwoord of ze helpen mij zoeken 
naar een oplossing. 

1 

Super vriendelijk! Dank je wel! 1 

alles komt goed 1 

Ik zou meer komen als het terug veilig is! 1 

de medewerkers staan steeds paraat om te helpen 1 

Bib mag meer zelf naar buiten komen met info over aanbod (nieuw + algemeen), 
eventueel via een nieuwsbrief. Moet nu vooral via website uitgezocht worden en die 
functioneel, maar weinig aantrekkelijk. 

1 

De  medewerkers geven mij altijd het gevoel dat ik heel welkom ben.  Ze zijn heel 
vriendelijk en staan altijd klaar om te helpen. 

1 

Ik dank de medewerkers voor hun constante vriendelijkheid en hulpbereidheid. 1 

prachtige kinderboeken zijn voorhanden, proficiat met de selectie! 1 

Onthaaldames zijn steeds heel vriendelijk en behulpzaam.  1 

Heel vriendelijk en behulpzaam personeel in de bib in Lubbeek!   Men mag ook 
voorstellen tot aankoop doen.   Ook interessante suggesties over bep. boeken.  Grote 
letterboeken zijn ook heel aangenaam om lezen gezien mijn leeftijd (71 jaar) 

1 

het online platform van de bib werkt bij mij niet via de smartphone 1 

Nooit begrepen wat het nu was van die gele papiertjes... een extra kans om het virus 
over te dragen ? 

1 

Ik ben heel blij met jullie hulp! 1 

Hartelijk bedankt voor al jullie inspanningen. 1 

Bedankt om er te zijn en felicitaties voor de medewerkers van de bib 1 

Ik kom niet meer naar de bib wegens het boetesysteem. Ik vond het onredelijk en een 
bron van grote ergernis.  

1 

Medewerkers zijn erg behulpzaam en vriendelijk!  Heel fijn dat er ingegaan wordt op 
voorstellen tot het aankopen van boeken en CD's. 

1 

Bij mijn 1ste bezoek duidelijke uitleg gekregen over werkwijze bij het ontlenen van de 
boeken. En heel vriendelijk ook!  Mooi gebouw om in rond te lopen. Redelijk 
uitgebreide keuze, voor ieder wat wils...  Bedankt! 

1 

Ik heb positieve ervaring met de bibliotheek maar woon hier in de gemeente slechts 
sinds tweede helft van september. Ben tevreden over het aanbod en zeer zeker over de 
openingsuren. Tot op heden alleen maar lof. 

1 

het personeel is vriendelijk en super gedienstig 1 

Merci aan iedereen die ervoor gezorgd heeft dat we veilig de bib konden bezoeken 
tijdens deze vreemde tijden! 

1 

Eindtotaal 84 
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