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Probiblio heeft bureau HIBOU gevraagd om een social
media analyse uit te voeren naar ‘de bibliotheek in 
coronatijd’. Welke invloed had de coronaperiode op het 
volume en de inhoud van social berichten met 
betrekking tot de bibliotheek?

Dit onderzoek is een vervolg op het Social Insights
onderzoek dat eind 2019 door HIBOU is gedaan in het 
kader van het nieuwe BiebPanel voor de deelnemende 
bibliotheken. Dat gaf interessante inzichten in de 
onderwerpen die online leven met betrekking tot de 
bibliotheek, het online sentiment en wie er online 
praten over de bibliotheek. HIBOU is een 
dochteronderneming van onderzoeksbureau MWM2 
(onze samenwerkingspartner voor het nieuwe 
BiebPanel) en specialist in social data analyse.

De volgende rapportage van HIBOU geeft de resultaten 
weer van twee verschillende Social Insights analyses.

Over dit onderzoek

De eerste analyse is vergelijkbaar met de analyse in het 
eerdere onderzoek. Deze beantwoordt de vraag of de 
periode van de sluiting en de heropening van de 
bibliotheken invloed heeft gehad op het volume en de 
inhoud van social media berichten met betrekking tot 
de bibliotheek.

De tweede analyse is specifiek gedaan rondom corona 
met betrekking tot de bibliotheek. Hier is dieper en 
specifieker gezocht naar berichten over ‘corona en de 
bibliotheek’.

We hopen je hiermee interessante inzichten te geven in 
de invloed van corona op het beeld van bibliotheken op 
social media!

Als je vragen hebt over de rapportage, kun je mailen 
naar onderzoek@probiblio.nl

mailto:onderzoek@probiblio.nl


Social data analyse over corona en 

bibliotheken

Online data van:
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Onderzoeksvragen

• Wat zijn relevante onderwerpen (topics) die online leven met betrekking tot de bibliotheek in tijden van corona?
• Wat is het online sentiment (positief, negatief of neutraal) van de berichten over corona in relatie tot de bibliotheek?
• Wat zijn de belangrijkste redenen waarom mensen positief of juist negatief praten over de bibliotheek in relatie tot corona?
• Wie praten er (consumenten, leden, organisaties, etc.) over corona in relatie tot de bibliotheek? 
• Op welke social media wordt er gesproken over de bibliotheek in relatie tot corona?
• Welke influencers (groot bereik of hoog volume) doen dit? 

Inleiding en doelstelling
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De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is te achterhalen wat is de invloed van corona is op het aantal en de inhoud van
social media berichten over bibliotheken. 



Aanpak van het onderzoek
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Dit onderzoek is uitgevoerd als een Social Insights onderzoek. Dit houdt in dat we alle online social media berichten analyseren die 
verschijnen binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar) die afkomstig zijn uit Nederland en die openbaar geplaatst zijn 
(afgeschermde accounts kunnen we niet inzien).  

We hebben gezocht op de volgende openbare social bronnen: Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, reviewssites, 
fora en blogs. 

Voor dit onderzoek deden we het volgende:

1. Een algemene zoekopdracht op de term ‘bibliotheek’. We kunnen dan zien hoe vaak mensen op social media praten over de 
bibliotheek en of dit ten tijde van corona vaker was dan voorheen. We keken hierbij naar de periode vanaf 2011 tot en met 2020 en 
zoomen ook in op de corona periode van 1 februari tot en met 15 juni 2020. Het gaat dan zowel om berichten van 
consumenten/burgers als om berichten van bibliotheken zelf. 

2. Een specifieke zoekopdracht op de term ‘bibliotheek’ in combinatie met termen zoals ‘corona’, ‘lockdown’ etc. Deze analyse richt zich 
op de periode 1 februari tot en met 15 juni 2020. 

De resultaten worden vervolgens handmatig gecheckt op ‘ruis’, ofwel irrelevante berichten of dubbelingen; daarna maken wij een analyse 
van de data, waarvan de resultaten in dit rapport staan. 



Social trends bibliotheek over 
de jaren heen 

volume & sentiment
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Leeswijzer
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De volgende twee slides laten zien wat het effect van corona is geweest op het aantal en het sentiment van de berichten met 
betrekking tot de bibliotheek. We kijken hierbij naar de periode van 2011 tot en met medio 2020 en zoomen ook in op de periode 
februari tot en met medio juni 2020. 

Om een goede vergelijking te maken met eerdere jaren hebben we heel breed gezocht op de term ‘bibliotheek’ of ‘bibliotheken’,
Omdat deze zoekopdracht heel veel resultaten kreeg, hebben we het woord ’bibliotheek’ gecombineerd met tenminste 1 van de 
volgende woorden: boek | boeken | lezen | studeren | student | bezoek | kind | kinderen | lees | voorlezen | workshop | event | 
ontmoet | ontmoeten | universiteit | dag | dagje | bezoek | printen | duurzaam | duurzaamheid | internet | wifi | lenen | uitlenen | 
organiseert | eenzaam | leren | lid | abonnee | lidmaatschap | eenzaam | eenzaamheid | laaggeletterdheid | digibeet | digitaal |
opzeggen | bezoek. 

We hebben gezocht op alle openbare social bronnen: Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, reviewssites, fora 
en blogs. 

• ‘Volume’ is het aantal berichten dat gevonden wordt op een bepaald moment. Hogere pieken geven dus meer online activiteit 
aan rond bibliotheken.

• ‘Sentiment’ is de strekking van de berichten over bibliotheken. Door te kijken naar bewoordingen komt hier een score van 
positief, negatief of neutraal uit. In de volgende slides is de sentiment analyse geautomatiseerd; er komt geen menselijke 
beoordeling aan te pas. Neutrale berichten zijn berichten waar geen oordeel achter zit, bijvoorbeeld bij het delen van een 
nieuwsbericht.



Social volume en sentiment over tijd 2011 - 2020
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Het aantal berichten per maand waarin het woord ‘bibliotheek’ wordt genoemd, is de afgelopen jaren afgenomen. In vergelijking met 
andere industrieën is dit opvallend, omdat je daar juist een vertienvoudiging ziet van het aantal berichten door toegenomen social media 
gebruik. 
Vanaf 13 maart 2020 zien we wel een duidelijke stijging in het aantal berichten over de bibliotheek. Deze piek duurt tot ongeveer 17 
maart en daalt dan weer. Dit zijn ook de dagen dat de bibliotheken in Nederland sloten door het coronavirus. Kijken we naar het 
sentiment in de berichten over bibliotheken, dan is dit altijd al positief, (dit is ook in de benchmark het geval) maar ook in de periode 
rondom 13 maart zien we dat positieve berichten overheersen: mensen zijn positief over de initiatieven van bibliotheken. Ongeveer 6% 
van de berichten over de bibliotheek is negatief, dit is lager dan de wat we zien in de benchmark (20%). 



Inzoomen op corona periode
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Het is interessant om de vorige slide nog even in te zoomen op de periode van 1 februari tot en met 15 juni. We zien dan nog 
duidelijker de piek in het aantal bibliotheekgerelateerde berichten op social media tussen 13 en 17 maart. Daarnaast zien we een 
piek op 11 februari. Dit wordt veroorzaakt door een constatering van de Raad van Cultuur dat er steeds meer bibliotheken 
verdwijnen doordat gemeenten minder investeren in bibliotheken. Ook zien we een piek in het aantal berichten op 6 april, 
veroorzaakt door een bericht vanuit @bibliotheek dat de ThuisBieb gestart is. 



Trending topics 2020
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Trending topics zijn woorden of zinsneden die onze tool veel ziet voorkomen in de gevonden data. Hoe groter een woord, hoe vaker het 
genoemd wordt. De trending topics binnen de onderzochte periode (1 februari 2020 – 15 juni 2020) zijn vaak te relateren aan het 
coronavirus. Woorden als luisterboeken, luisterplezier, online bibliotheek, ThuisBieb, books (e-books) en downloaden komen voorbij, maar 
ook de termen ‘komende tijd’, ‘meter afstand’ en ‘kabinet’ zijn natuurlijk direct te herleiden naar corona en de maatregelen. Een opvallend 
topic is ‘geen lid’. Dit komt door de vele berichten over initiatieven vanuit bibliotheken die ook beschikbaar zijn als je geen lid bent van 
een bibliotheek. De woorden zoals ‘friet’ en ‘sushi’ worden vaak genoemd in combinatie met afhalen en komen ook naar voren bij de 
trending topics. Zo zegt men bijvoorbeeld “Waarom mag je wel friet of sushi afhalen, maar geen boek bij de bibliotheek?“.



Corona en de bibliotheken
Social Insights resultaten
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1605 posts

Aanpak analyse bibliotheken en corona
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• De tweede analyse heeft alleen betrekking op online berichten van de periode 1/2/2020 – 15/6/2020. 
• We zochten in deze analyse op de woorden ‘bibliotheken’, ‘bieb’ of ‘bibliotheek’ in combinatie met de woorden ‘corona’, ‘covid’, 

‘COVID-19’, ‘coronacrisis’, ‘quarantaine’ of ‘lockdown’. 
• We keken vervolgens wie de berichten hebben geschreven, op welke social media men de berichten plaatst, wat de meest besproken 

onderwerpen (topics) zijn, en hoe men hierover spreekt (sentiment). Het sentiment, de afzenders en de topics van deze berichten zijn 
voor deze analyse handmatig toegekend.

• Alle bronnen zijn in de analyse meegenomen, inclusief forums, blogs en comments, waarbij dubbelingen zoals retweets zijn 
uitgesloten (de oorspronkelijke tweet zit uiteraard wel in de analyse). 

• De berichten van bibliotheken zelf zijn wel meegenomen in de analyses van het aantal berichten en het sentiment, maar niet in de
analyse van de topics.

1470

Resultaten

geselecteerd

voor analyse
Filter op bron en duplicates
Focus op berichten van alle bronnen. Retweets en 
vacatures zijn in deze stap uitgesloten.

Filter op relevantie
Zoek op berichten en reacties van consumenten en media die 
betekenisvol zijn, geen dubbele posts, geen posts die 
inmiddels verwijderd zijn. 

1326 relevante

resultaten



Aantal berichten over bibliotheken en corona
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Ook wanneer we specifiek zoeken op de combinatie van bibliotheek en corona in de periode tussen 1 februari tot en met 15 juni, 
zien we een piek in het aantal berichten, namelijk op 13 maart. Dit was de dag dat de bibliotheken moesten sluiten vanwege het 
coronavirus. Tussen 13 en 16 maart hebben alle bibliotheken hun deuren gesloten. Na 17 maart blijft het aantal berichten stabiel. 
Opvallend is ook dat, hoewel vanaf 11 mei de bibliotheken weer (beperkt) open mochten, we hier geen piek in berichten zien.



Afzenders: wie praten er over 
bibliotheken en corona?



Leeswijzer
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In de volgende slides kijken we wie berichten plaatsten over bibliotheken in combinatie met corona. We kunnen dan de volgende
afzenders onderscheiden: 

Media/journalist, bibliotheken, organisaties, gemeente/overheid, volwassenen (kinderen onbekend), ouders (met jonge kinderen), 
ouderen en studenten/Scholieren. 

Volwassenen (kinderen onbekend) zijn personen tussen de 25 en 65 jaar waarvan het niet af te leiden is uit hun bericht of profiel 
of zij kinderen hebben. Is het wel af te leiden dat zij kinderen hebben, worden zij ingedeeld bij de groep ‘ouders (met jonge
kinderen)’. Er is geen sprake van dubbele notering: dit wil zeggen dat een ‘oudere’ of ‘student/scholier’ niet ook een ‘volwassene 
(kinderen onbekend)’ is.

Wanneer we spreken over ‘mensen’ of ‘consumenten’ worden daar alle personen uit de dataset mee bedoeld minus de 
bibliotheken, media, organisaties en gemeentes. 

Per afzendergroep wordt gekeken naar: 
• Het volume;
• Het sentiment;
• Of de personen aangeven lid te zijn van de bibliotheek (indien van toepassing).

Daarnaast kijken we naar belangrijke nieuwsplatforms en influencers. Hier liggen wellicht kansen voor de bibliotheek om 
nieuws/persberichten naar te sturen of om mee samen te werken. 



Bibliotheken en de media posten de meeste berichten, 
volwassenen reageren
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De bibliotheken plaatsten zelf veel berichten over de lockdown. Het gaat dan met name over de initiatieven van de bibliotheek, 
waardoor het sentiment positief is. De media en journalisten berichtten ook relatief vaak over de bibliotheken in combinatie met
corona. Dit waren dan vooral updates over de sluiting, initiatieven en heropening van de bibliotheken. 
De volwassenen plaatsten redelijk wat berichten over bibliotheken en corona, ook in negatieve zin. Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat 
ze het jammer vinden dat hun bibliotheek sluit en dat de bibliotheek onterecht dicht moet blijven, terwijl andere bedrijven juist 
open mochten blijven. Dit laat natuurlijk wel zien dat deze mensen de bibliotheek belangrijk vinden en er graag komen. Daarnaast
uitten volwassenen zich soms negatief over de veranderde sfeer in de bibliotheken die in mei weer open zijn gegaan.
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Wat zeggen de media en journalisten?
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Na de berichten van de bibliotheken zelf (538 berichten), komen de meeste berichten vanuit de media en journalisten (332 
berichten). Zij geven updates omtrent het coronavirus en de invloed van de maatregelen op de bibliotheken. De meeste berichten 
zijn daarom neutraal, de positieve berichten gaan over de leuke initiatieven vanuit de bibliotheken.



Wat zeggen volwassenen (kinderen onbekend)?
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Naast de bibliotheken en de media, zijn volwassenen (kinderen onbekend) het meest actief online. We zien veel neutrale 
opmerkingen doordat zij nieuws delen, maar ze zijn ook positief te spreken over de initiatieven die de bibliotheken starten. 
Negatieve berichten komen ook voor: er is onbegrip waarom de bibliotheek niet open kan tijdens de lockdown periode. Als de 
bibliotheek weer open is, zien we naast blijdschap over de heropening ook enkele negatieve opmerkingen over de veranderde sfeer 
die er na heropening heerst in de bibliotheken. Mensen geven aan dat ze nu niet meer spontaan en rustig naar de bibliotheek 
kunnen.



Wat zeggen organisaties & gemeentes/overheden?
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Ook organisaties, gemeentes en overheden geven updates over de sluitingen, heropeningen en initiatieven van de bibliotheken. 
Daarnaast zien we veel aankondigingen van afgelaste of uitgestelde evenementen en workshops terugkomen in de data.



Welke afzenders hebben het hoogste bereik?
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Nieuwsplatforms plaatsen veel berichten rondom corona en bibliotheken. Berichten vanuit traditionele media worden over het 
algemeen het meest gedeeld en zijn vaak het startpunt voor online discussie. Hierbij hebben de Volkskrant, Het Parool en Dagblad
van het Noorden het grootste potentiële bereik. 



Welke afzenders hebben het hoogste bereik?
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Naast media en journalisten zijn er ook personen met een groot bereik die over bibliotheken tijdens corona praten. Aafke Romeijn
is een auteur, muzikant en journalist en heeft veel volgers op Twitter. AnythingMaureen is een internetpersoonlijkheid, auteur en 
voormalig journalist en Rob Jaspers is een journalist en columnist bij De Gelderlander.



Platformen: waar spreekt men over 
bibliotheken en corona?



Leeswijzer
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In de volgende slides wordt ingezoomd op de platformen waar wordt gesproken door de verschillende groepen afzenders. Zo 
worden platformen als Twitter, Facebook, Instagram, blogs, comments (reactieberichten onder een blogbericht of artikel), product
reviews en forums meegenomen in de zoekopdracht en analyse. Per platform wordt gekeken naar:
• Het volume; 
• Het sentiment;
• Vertegenwoordiging afzendergroep.

Bij belangrijke of opvallende platforms wordt nadere toelichting gegeven met enkele voorbeelden om de analyse te versterken. 

N.B. de ‘bibliotheken’ worden als afzendergroep niet bij elke grafiek meegenomen in de analyse, omdat we juist willen zien wat de 
andere afzenders zeggen met betrekking tot bibliotheken en corona. Dit staat per grafiek duidelijk aangegeven.



Bibliotheken plaatsen berichten vaak op Facebook en 
Instagram
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Op Facebook en Instagram zien we voornamelijk bibliotheken, en daarnaast ook media, organisaties en gemeentes berichten 
plaatsen. De consument daarentegen plaatst vaker berichten op Twitter en in comments. Blogs zijn belangrijke platforms voor 
journalisten en media, waaronder ook bloggers en journalisten die praten over hun persoonlijke leven.
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Sentiment op verschillende platformen
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Voor alle platformen geldt dat de berichten over bibliotheken en corona vaker positief dan negatief zijn. Twitter wordt het meest 
gebruikt en hierop staan ook, relatief gezien, de meeste negatieve berichten. Dit komt omdat Twitter het platform blijft voor
consumenten om hun mening te geven en in discussie te gaan. Ook delen mensen op Twitter veel nieuws wat leidt tot reacties. De 
categorie comments heeft ook een wat hoger percentage negatieve berichten, deze zijn voornamelijk geschreven onder blogs van 
huisvlijt.com. We zien onder andere een aantal negatieve comments over de minder goede sfeer in de bibliotheek tijdens corona.  
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27

N.B. Berichten bibliotheken niet 
meegenomen



Op Twitter geven veel mensen hun mening en worden veel nieuwsberichten en updates gedeeld. Van alle platformen zien we 
hier de meeste negatieve berichten. Dit komt omdat Twitter het platform blijft voor consumenten om hun mening te geven en in 
discussie te gaan. Ook zien we hier negatieve opmerkingen over de sluiting van de bibliotheken naar voren komen.

Voorbeelden van Twitter berichten
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Op Facebook zien we vooral veel media en organisaties updates plaatsen over nieuws en over de initiatieven en oplossingen. 
Het sentiment is daardoor veelal neutraal of positief.

28

Voorbeelden van Facebook berichten



Instagram wordt gebruikt om leuke momenten te delen van initiatieven of momenten dat de bibliotheek weer open ging. We 
zien hier dan ook geen negatieve berichten tussen zitten. 

Voorbeelden van Instagram berichten

29



Voorbeelden van Blogs
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Naast Twitter en Facebook zijn ook blogs een belangrijk platform. Media, journalisten en organisaties plaatsen veel berichten op
blogs, maar ook volwassenen (met en zonder kinderen) plaatsen op deze manier hun ervaringen met de bibliotheken. Vooral de 
blogger Nicole Orriëns met haar blog Huisvlijt is interessant. Zij blogt over alles rondom het huishouden en gezin en gaat graag
naar de bibliotheek. Ook op haar blogberichten over de bibliotheek komen veel reacties en ze heeft dus een actieve achterban.
Ook de blog van Judith en Maikel van Wijk (hipenhot.nl) is een actieve blog met berichten en artikelen over lifestyle en ze hebben 
daarnaast op social media tussen de 5k en 7k volgers.

Huisvlijt.com

Hipenhot.nl

Patrickvanmil.nl

Miekeschool.blogspot.nl

Liefspatriesblog.wordpress.com

Abubakaridevries.wordpress.com



Topics: waarover praat men in 
relatie tot bibliotheken en corona?



Leeswijzer
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In de volgende slides gaan we in op de onderwerpen (topics) die besproken worden op social media. Deze topics zijn handmatig 
bepaald. Op de volgende pagina staat een grafiek waarbij te zien is wie (welke afzendergroep) het meest over welk onderwerp 
praat. Als we kijken naar het sentiment van de onderwerpen, zijn er twee aparte grafieken: een grafiek voor de topics die door de 
bibliotheken zelf worden besproken en een aparte grafiek voor de overige afzenders. Per topic wordt gekeken naar:
• Het volume; 
• Het sentiment;
• Topicverdeling per afzendergroep.

Bij belangrijke of opvallende topics geven we ook enkele voorbeelden. 

Als laatste is er ook een woordenwolk gemaakt met rode woorden die vaker in negatieve context worden genoemd en groene 
woorden die vaker in positieve context worden genoemd.

N.B. de bibliotheken worden als doelgroep niet bij elke grafiek meegenomen in de analyse. Dit staat per grafiek duidelijk 
aangegeven.



Belangrijkste onderwerp verschilt per subgroep
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We zien dat bibliotheken en media/journalisten de meeste berichten plaatsen en het dan, net als andere organisaties en de 
gemeente/overheid, vooral hebben over ‘nieuws’ en ‘initiatieven en oplossingen’. Consumenten geven relatief vaak hun mening over 
de sluiting/opening van de bibliotheken. Ouderen noemen de veiligheid relatief vaak, dit is logisch aangezien zij in de risicogroep 
zitten van corona. 
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* Het gaat hier om kleine aantallen
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Het merendeel van de berichten die niet vanuit bibliotheken komen, gaat over de topics ‘nieuws’ en ‘initiatieven/oplossingen’. Deze 
worden voor het overgrote deel positief/neutraal besproken, het nieuws is dan met name neutraal, de initiatieven worden positief 
ontvangen. Bij de onderwerpen ‘sluiting’, ‘opening’ en ‘veiligheid’ zien we ook een wat negatiever sentiment: mensen vinden het 
jammer dat de bibliotheken gesloten zijn en geven aan hun bezoekjes aan de bibliotheek te missen. Met betrekking tot de opening 
zien we berichten over de mindere sfeer in de bibliotheken na de heropening.
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68 67
49

41 25
12

N.B. Berichten van bibliotheken niet meegenomen

Initiatieven/oplossingen worden veelal goed ontvangen

43
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De bibliotheken zelf (met ruim 700 berichten) delen vooral veel nieuws en informatie omtrent initiatieven en oplossingen. 
Daarnaast zien we ook redelijk wat berichten over e-books. Bijna alle posts die we zien zijn (uiteraard) positief of neutraal van
aard. Korte mededelingen (bijvoorbeeld dat de bibliotheek sluit of opent) worden als neutraal gezien.

Ook vanuit de bibliotheek vaak berichten over nieuws 
en initiatieven/oplossingen 



Initiatieven en oplossingen
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Over de initiatieven en oplossingen werden veel berichten geplaatst, waarvan drie kwart positief was. Drie kwart van alle berichten 
over de initiatieven is afkomstig van media, gemeentes en organisaties. Zij noemen dan de oplossingen en initiatieven om toch op
een ‘creatieve’ manier boeken te kunnen lenen. De overige 25% van de berichten over initiatieven en oplossingen komt van 
consumenten. Zij delen de initiatieven of zeggen blij te zijn met de geboden oplossingen. Vooral de afhaalbieb/afhaalservice, de
minibieb, online Bibliotheek, ThuisBieb met e-books, bezorgservice en online diensten voor scholieren waarderen zij erg. 

N.B. Berichten bibliotheken niet 
meegenomen



Mening over sluiting

37

We zien over dit topic iets meer negatieve dan positieve berichten. De negatieve berichten zijn vooral van mensen die het jammer 
vinden dat de bibliotheek dicht is. Daarnaast geven sommigen aan de sluiting niet te snappen, omdat je bij de bibliotheek juist 
afstand zou moeten kunnen houden van elkaar. Positieve berichten over de sluiting gaan er vooral over hoe bibliotheken met 
nieuwe initiatieven toch een positieve draai weten te geven aan de sluiting. 

N.B. Berichten bibliotheken niet 
meegenomen



Mening over opening 

38

We zien wisselende berichten over de heropening van de bibliotheken. Mensen zijn blij dat de bibliotheek weer open is en dat ze 
weer boeken kunnen lenen, maar vinden het jammer dat ze niet meer spontaan naar de bibliotheek kunnen en dat de sfeer in 
negatieve zin is veranderd door de maatregelen die de bibliotheken moeten treffen (bijv. tijdsloten, linten, pijlen, mondkapjes).

N.B. Berichten bibliotheken niet 
meegenomen



E-books, luisterboeken en fysieke boeken

39

Als het gaat over e-books en luisterboeken zien we vooral veel positieve berichten over de apps ‘LuisterBieb’ en ‘ThuisBieb’. We
zien ook veel neutrale berichten. Over fysieke boeken worden ook veelal positieve berichten gedeeld; men is blij met de afhaalbieb 
en andere initiatieven of blij dat men nog snel wat boeken heeft geleend voor de lockdown.

N.B. Berichten bibliotheken niet 
meegenomen



Veiligheid

40

Over veiligheid zien we in het algemeen iets meer negatieve dan positieve berichten. Het overgrote deel is neutraal. De negatieve
berichten zeggen bijvoorbeeld dat men de regels niet snapt of vervelend vindt. De veiligheidsredenen zoals de anderhalve meter 
afstand, worden dan bijvoorbeeld genoemd als reden om niet naar de bibliotheek te gaan. De positieve berichten betreft vooral het 
delen van berichten van bibliotheken die aangeven weer open te gaan en berichten van consumenten die vinden dat er goede 
maatregelen zijn getroffen en blij zijn weer van de bibliotheek gebruik te kunnen maken.

N.B. Berichten bibliotheken niet 
meegenomen



Woordenwolk

41

In de woordenwolk zien we de rode woorden die vaker in negatieve context 
gebruikt worden zoals #coronacrisis, dicht, perikelen en waarom. De 
groene woorden worden vaker in positieve context gebruikt en hier zien we 
vooral woorden als e-books, afhaalbieb, gratis, online en #ikleesthuis. 
Dit heeft vooral te maken met het positieve sentiment rondom de 
initiatieven.

N.B. Berichten bibliotheken niet 
meegenomen



Samenvatting



Samenvatting (1)

43

• Er wordt veel gesproken over de bibliotheken in tijden van corona. We zien dat vooral bibliotheken en media/journalisten
aan het woord zijn over de sluiting en heropening van de bibliotheken en de initiatieven die zij ontwikkelen. Toch zijn de 
consumenten (volwassenen (kinderen onbekend), ouders (met jonge kinderen), ouderen en studenten/scholieren) ook veel aan 
het woord en geven graag hun mening.

➢ Deze consumenten geven aan blij te zijn met de initiatieven en hier ook gebruik van te maken. Vooral de 
afhaalbieb/afhaalservice, de minibieb, online Bibliotheek, ThuisBieb met e-books, bezorgservice en online 
diensten voor scholieren worden erg gewaardeerd. Er is geen negativiteit over het gebruik van de hiervoor benodigde 
apps.

➢ Ouders met kinderen waarderen de LuisterBieb bijzonder.

➢ Opvallend is dat e-books in de gemeten corona-periode (1 februari tot en met 15 juni 2020) even vaak wordt genoemd 
als in het gehele jaar 2019. 

• Mensen zijn vaker negatief dan positief over de sluiting van de bibliotheek. Ze geven niet alleen aan de sluiting jammer
te vinden, maar vaak ook niet te snappen, omdat je bij de bibliotheek juist afstand zou moeten kunnen houden van elkaar. 
Vanuit een ander perspectief gekeken geeft dit wel aan dat men graag naar de bibliotheek gaat.



Samenvatting (2)

44

• Over de heropening van de bibliotheken zijn mensen wisselend positief en negatief. Iedereen is blij dat de bieb überhaupt 
weer open is en dat ze weer boeken kunnen lenen, alleen zijn ze wel minder te spreken over de sfeer in de bibliotheek en de 
maatregelen die bibliotheken moeten treffen.

➢ Sommige mensen noemen dat ze niet meer spontaan naar de bibliotheek kunnen en rustig op hun gemak rondlopen, 
omdat ze bijvoorbeeld een tijdslot moeten reserveren.

➢ Ook is de sfeer minder fijn door alle linten, pijlen, mondkapjes en gespannen mensen die er rondlopen.

• De studenten en ouderen zijn minder actief op social media omtrent bibliotheken en corona, terwijl de volwassenen met 
en zonder kinderen erg actief zijn. 

➢ De veiligheid in de bibliotheek is een terugkerend topic, vooral bij ouderen. Verder zien we dat ouders met kinderen 
minder nieuws delen, maar vaker spreken over e-books, luisterboeken en fysieke boeken.



Samenvatting (3)
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• In blogs wordt veel gesproken over bibliotheken. Ook met betrekking tot corona, de sluiting, heropening en initiatieven en hoe 
de bloggers dit ervaren. Dit is een goede kans om samenwerkingen aan te gaan met bloggers. Ook zien we dat 
mommybloggers actief zijn met berichten over het thema.

➢ Blogs zoals Huisvlijt.com en Hipenhot.nl zijn (mommy)blogs waar veel over bibliotheken wordt gesproken en deze 
hebben ook een toegewijde groep lezers die reacties achter laten.

• Twitter is een groot en belangrijk platform en we zien veel berichten op dit platform met een mening over de bibliotheken 
tijdens corona, zo ook van mensen met veel volgers. Samenwerken met deze personen kan interessant zijn om een grote 
groep mensen aan te spreken. Deze personen zijn bijvoorbeeld Aafke Romeijn en Anything Maureen. 

• E-books en luisterboeken doen het goed ten tijde van corona en er wordt ook niet gesproken over problemen met de app. 
Dit is dus een topic waar gericht op gecommuniceerd kan worden omdat dit positiviteit opwekt en een goed alternatief is 
gebleken tijdens corona. Dat de apps ook open zijn gesteld voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek, wordt goed 
onthaald. 

• Mensen zijn minder te spreken over de sfeer in de bibliotheek nu deze weer open mag. Momenteel zien we veel neutrale 
berichten vanuit de bibliotheken over de extra maatregelen die er zijn, zoals looprichtingen en plexiglas schermen. Om het 
negatieve sentiment te , zou men moeten proberen aan te kaarten wat er wel allemaal kan en zo een positieve draai te 
geven aan de maatregelen. Haak hier op in door ook (positieve) online content te maken over dit onderwerp. Bijvoorbeeld: 
extra boeken dragen met een winkelmandje nu dit toch verplicht is; kinderen laten tekenen op plexiglas; speciale ‘toeristische’ 
looproutes langs bijzondere boeken; leuke vrolijke stickers en mooie fluwelen touwen in plaats van rood/witte linten.
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