
      

     

      

Prettige 
studeerplekken

DIENSTEN OPENBARE BIBLIOTHEEK

Wat zijn de belangrijkste eisen die je stelt aan  
een openbare plek om te studeren/werken?

STUDEREN/WERKEN IN EEN OPENBARE GELEGENHEID

JONGEREN VAN 18 T/M 24 JAAR  
IN DE BIBLIOTHEEK

BEZOEK OPENBARE BIBLIOTHEEK

Voor welk van onderstaande diensten zou 
je naar de Openbare Bibliotheek gaan?

Als je iets mocht bedenken voor de 
Openbare Bibliotheek, wat zou er dan  
voor zorgen dat je er (vaker) heen gaat?

     

van de jongeren 
studeert/werkt  
wel eens in 
een openbare  
gelegenheid 

Belangrijkste redenen:

Studieplekken zijn voor meer dan vier op de tien jongeren een reden om de bibliotheek te bezoeken.  
Bijna driekwart studeert of werkt weleens buitenshuis of buiten kantoor, of overweegt dit. De belangrijkste eisen 

die jongeren hebben aan studie-/werkplek zijn wifi, gratis toegankelijk zijn en voldoende plekken. Zeven op de tien 
bezoeken de bibliotheek bijna nooit; een kwart omdat zij het halen en terugbrengen van boeken veel gedoe vinden 

en 15% omdat zij het te duur vinden. Jongeren bedenken als leuke suggesties voor de bibliotheek een barrista,  
een boeken bezorgservice en studentenkorting.
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Boeken 
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Het onderzoek is in oktober 2018 uitgevoerd door ProBiblio in samenwerking met Ruigrok NetPanel. Aan het onderzoek hebben 739 jongeren in de leeftijd 
van 18 t/m 24 jaar uit heel Nederland deelgenomen. Zowel leden als niet-leden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne-Katelijne Rotteveel, 

onderzoeksadviseur (onderzoek@probiblio.nl).
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(studentenkorting)
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Op welke van de volgende locaties studeer of 
werk je wel eens? In hoeverre overweeg je te 
studeren/werken in een openbare gelegenheid?

Barista of cafeetje  
binnen een bibliotheek


