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Voor u liggen de resultaten en inzichten 
uit het effectonderzoek naar het 
gelanceerde Freemium-businessmodel. 
In dit businessmodel staat het gratis 
basislidmaatschap van bibliotheken 
centraal. 

De landelijke werkgroep Gratis Bieb 
(KB) is in 2021 gestart met een pilot, 
waarin twee bibliotheken een 
Freemium-model hebben gelanceerd.¹  
Deze publicatie is het tweede deel van 
een tweeluik. In september 2021 
publiceerde de werkgroep het eerste 
deel ‘Meer bereik vraagt nieuwe 
businessmodellen’. Hierin wordt een 
overzicht gegeven van activiteiten, die 
de werkgroep in de afgelopen jaren 
heeft ondernomen om een gratis 
basislidmaatschap dichterbij te 

brengen en de kennis en inzichten 
gedeeld die hierbij zijn opgedaan. In 
dit tweede deel worden de resultaten 
en conclusies gepresenteerd van de 
effectmeting van het Freemium-
businessmodel, die is uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Avance Impact.  
Bij deze effectmeting gaat het om 
twee soorten effecten: 

1. Effecten op bereik en gebruik. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de 
gebruikersdata die bibliotheken 
bijhouden in eigen systemen. 

2. Effecten op de doelgroep.  
Hiervoor heeft Avance survey-
onderzoek uitgevoerd om in kaart te 
brengen welke impact het Freemium-
model heeft op de leden.  

Het doel van het Freemium-business-
model is altijd tweeledig geweest.  
Aan de ene kant het creëren van een 
laagdrempelig gratis aanbod 
waardoor het bereik en de impact  
van de bibliotheek vergroot wordt. 
Anderzijds het aanbieden van 
premium elementen, waardoor (meer) 
inkomsten gegenereerd worden.  
In deze effectmeting wordt primair 
ingegaan op het eerste doel: vergroot 
het Freemium-model daadwerkelijk 
het bereik van bibliotheken en draagt 
het bij aan de ontwikkeling van leden? 
Over het financiële perspectief 
kunnen op basis van dit onderzoek 
slechts zeer beperkt uitspraken 
gedaan worden. Door Covid-19 waren 
de bibliotheken genoodzaakt het 
(activiteiten) aanbod anders en 

beperkter vorm te geven. Daarnaast 
hebben de Freemium-leden door de 
korte onderzoeksperiode weinig tijd 
gehad om over te stappen naar of 
gebruik te maken van het Premium-
aanbod.  

We hopen dat dit rapport zal 
inspireren om het gesprek over het 
gratis basislidmaatschap verder voort 
te zetten.  

Inleiding

1  De pilot is gestart met drie bibliotheken. Maar bij één 
van de bibliotheken is het niet gelukt om het Freemium- 
model succesvol in de markt te zetten in het – door  
corona gedomineerde – tijdvak waarbinnen dit onder-
zoek heeft plaatsgevonden. Hier worden dan ook alleen 
de resultaten besproken van twee bibliotheken.



Wat is de impact van het Freemium-model 
op de leden van de bibliotheek en hoe 
verhoudt deze impact zich tot die op 
reguliere leden? Deze vraag staat centraal  
in dit onderzoek. Om deze vraag goed te 
beantwoorden hebben we gekeken naar wie 
de Freemium-gebruiker is; hoe Freemium- 
gebruikers kijken naar de rol van de biblio-
theek; waarom ze lid worden; op welke 
manieren zij gebruik maken van de biblio-
theek; wat de impact van dit gebruik  
is hun persoonlijke ontwikkeling; en last-
but-not-least wat de potentie van het 
Freemium-model is om door te groeien van 
een gratis basislidmaatschap (Free) naar een 
opstapplaats voor het afnemen van betaal-
de diensten (Premium). 

We hebben om dit onderzoek uit te voeren 
niet alleen onderzoek gedaan bij Freemium-
leden, maar juist ook bij reguliere leden die 
in dezelfde periode lid zijn geworden. Op die 
manier hebben we goed in kaart kunnen 
brengen wat de unieke toegevoegde waarde 
van het Freemium-model is ten opzichte van 

het reguliere aanbod. Gegevens van de twee 
deelnemende bibliotheken De Boekenberg 
en AanZet zijn in de resultaten samenge-
voegd. Wanneer er betekenisvolle verschil-
len zijn tussen de resultaten van Bibliotheek 
de Boekenberg en Bibliotheek AanZet, dan 
wordt dit benoemd en waar mogelijk 
verklaard. 

In Hoofdstuk 1 ‘Onderzoeksvragen en 
methode’ lichten we de onderzoeksvragen 
en onderzoeksmethodes toe. In Hoofdstuk 2 
‘Conclusies en inzichten’ vatten we samen 
wat de belangrijke conclusies en inzichten 
zijn die uit dit onderzoek naar voren komen. 
Hoofdstuk 3 ‘Resultaten in detail’ bevat de 
gedetailleerde onderzoeksresultaten waar 
de conclusies en inzichten op zijn gebaseerd.
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Leeswijzer



1. Onderzoeksvragen  
en methode 
In dit hoofdstuk lichten we toe welke 
beoogde effecten we hebben geformuleerd 
en welke twee onderzoeksmethodes we 
hebben gebruikt. 

Onderzoeksvragen 
Deze effectmeting richt zich op een aantal 
onderzoeksvragen die samen antwoord 
moeten geven op de vraag: Wat is de impact 
van het Freemium-abonnement op bewust-
zijn, attitude en gedrag van leden in relatie 
tot de bibliotheek als plek voor kennis, 
informatie en persoonlijke ontwikkeling -  
en hoe verhoudt deze impact zich met die  
op reguliere leden?

In het raamwerk hiernaast worden de 
effecten toegelicht die de bibliotheken en 
werkgroep beogen met de introductie van 
het Freemium-model. De effecten zijn 
onderzocht bij zowel Freemium als reguliere 
leden. Op deze manier kunnen we zien in 
hoeverre effecten daadwerkelijk een gevolg 
zijn van het Freemium-aanbod en niet 
simpelweg een effect zijn van bibliotheeklid-
maatschap in het algemeen (het reguliere 
aanbod). 

Methode 1:  
Online surveyonderzoek
Om deze vragen te beantwoorden zijn online 
vragenlijsten uitgezet onder de geworven 
Freemium-leden en reguliere leden van 
Bibliotheek AanZet en Bibliotheek de 
Boekenberg. Door zowel reguliere leden als 

Freemium-leden te ondervragen, onderzoe-
ken we waar verschillen bestaan tussen deze 
groepen. De surveys zijn ontwikkeld en 
geanalyseerd door Avance Impact. De 
bibliotheken hebben de surveys uitgestuurd 
aan hun eigen leden. In een sessie met de 
bibliotheken en Avance Impact zijn de 
resultaten besproken en van duiding 
voorzien. 

Het surveyonderzoek bij Bibliotheek  
De Boekenberg
Bibliotheek de Boekenberg heeft de online 
vragenlijst uitgezet tussen 7 maart en 
16 maart 2022. Tussentijds is één herinnering 
gestuurd. De vragenlijst is verstuurd aan alle 
Freemium-leden (130) met een vrijwilligers- 
abonnement en alle reguliere leden ouder 
dan 30 jaar (131) die tussen 1 oktober 2021 
tot en met 28 februari 2022 lid zijn geworden 
van de bibliotheek. 

Het surveyonderzoek bij Bibliotheek AanZet
Bibliotheek AanZet heeft de online vragen-
lijst uitgezet tussen 8 maart en 16 maart 
2022. Tussentijds is één herinnering gestuurd 
aan Freemium-leden. De vragenlijst is 
verstuurd aan alle Freemium- (1198) en 
reguliere leden (638) die tussen 1 juni en 
30 september 2021 lid zijn geworden van de 
bibliotheek. 
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Onderzoeksvraag Beoogde effecten

Wie is het 
Freemium-
lid? 

Wie worden bereikt met het  
Freemium-abonnement?

•  Freemium bereikt meer mensen.
•  Freemium bereikt mogelijk andere 

doelgroepen.

Bewustzijn Wat is de impact van Freemium op 
hoe leden de rol van de bibliotheek 
zien?

•  Freemium-leden zien de biblio- 
theek als meer dan alleen een plek 
voor het lenen van boeken.

•  Freemium-leden weten door het 
lidmaatschap beter welke activi- 
teiten de bibliotheek aanbiedt  
– buiten het lenen van boeken.

Motivatie Wat is de motivatie van Freemium-
leden om lid te worden van de 
bibliotheek? 

•  De motivatie om lid te worden, 
wordt bij Freemium-leden minder 
gedreven door het lenen van mate-
rialen dan voor reguliere leden.

Houding Wat is de impact van Freemium op 
de houding van leden tegenover de 
bibliotheek? 

•  Freemium-leden voelen zich  
verbonden met de bibliotheek. 

•  Freemium-leden zien de biblio-
theek als een plek voor iedereen.

Gedrag Wat is de impact van Freemium op 
het gebruik van de diensten van de 
bibliotheek? 

•  Freemium-leden maken gebruik 
van de diensten van de bibliotheek. 

•  Freemium-leden doen meer dan 
alleen boeken lenen. 

•  Freemium-leden gaan over op een 
betaald abonnement of nemen 
premium dienstverlening af. 

Impact &  
Persoonlijke 
ontwikkeling

Wat is de impact van Freemium op 
de persoonlijke ontwikkeling van de 
leden?

•  Freemium-leden zien de biblio- 
theek vaker dan reguliere leden als 
een plek waar zij zichzelf persoon-
lijk en/of professioneel kunnen 
ontwikkelen.

•  Freemium-leden hebben kennis 
en/of informatie opgedaan. 

•  Freemium-leden ontwikkelen zich 
persoonlijk of professioneel.  

Intenties en  
potentie 
van Freemium

Wat verwachten leden de komende 
6 maanden te gaan doen? 

•  Een deel van de Freemium-leden 
verwacht over te stappen op een 
betaald abonnement. 

•  Freemium-leden verwachten dat zij 
meer gebruik gaan maken van de 
diensten. 

Effectenraamwerk



Respons op de survey
De onderstaande tabel geeft een overzicht 
van hoeveel mensen de survey hebben 
ingevuld.  
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Freemium voor
Bibliotheek de Boekenberg
Bij Bibliotheek de Boekenberg is het gratis 
basislidmaatschap beschikbaar voor twee 
groepen: vrijwilligers en jongeren tussen 
18 en 30 jaar. Met dit basislidmaatschap 
hebben leden in één jaar recht op het 
lenen van 5 boeken en het bijwonen van 3 
activiteiten (1 workshop, 1 film en 1 online 
activiteit). Het onderzoek richt zich bij 
Bibliotheek de Boekenberg alleen op de 
doelgroep vrijwilligers.
De campagne en het gratis basis- 
lidmaatschap werd op 2 oktober 2021 
voor vrijwilligers gestart. De campagne 
bestond onder andere uit advertenties, 
flyers en digitale promotie. Bovendien 
vond promotie plaats via kanalen gericht 
op vrijwilligers, zoals de vrijwilligersdag 
van Nissewaard die 2 oktober 2021 
plaatsvond. 

Freemium voor  
Bibliotheek AanZet
Bij Bibliotheek AanZet kan iedereen een 
gratis basislidmaatschap nemen. Met dit 
basislidmaatschap hebben leden in één 
jaar recht op het lenen van 5 materialen 
en kunnen zij 2 maanden gebruik maken 
van het online aanbod. Het aanbod 
was beschikbaar voor iedereen in het 
werkgebied van Bibliotheek AanZet. 
De campagne en het gratis basislid-
maatschap werd op 25 mei 2021 gestart. 
De promotie-campagne bestond onder 
andere uit advertenties, flyers en digitale 
promotie (via bijvoorbeeld social media).

* Op basis van gebruikersdata 
^ Dit zijn het totaal aantal respondenten.  
Het aantal respondenten kan per vraag 
verschillen. Enerzijds omdat respondenten 
alleen de voor hen relevante vragen hoefden 
te beantwoorden en anderzijds omdat sommi-
ge respondenten tussentijds gestopt zijn met 
de vragenlijst. De steekproefgrootte (N) wordt 
onder alle tabellen weergegeven. 

De gebruikersdata laten zien dat leden van 
Bibliotheek AanZet langer lid zijn van de 
bibliotheek (<4% korter dan 3 maanden) dan 
respondenten van Bibliotheek de Boeken-
berg (>70% korter dan 3 maanden). Dit is 
logisch omdat Bibliotheek AanZet eerder 
begonnen is met het aanbieden van het 
Freemium-abonnement dan Bibliotheek  
De Boekenberg.

Tabel 1: Responscijfers van het effectonderzoek 

Totaal Boekenberg AanZet

Freemium Regulier Freemium Regulier Freemium Regulier

Aantal 
Respondenten^

84 123 39 34 45 89

Aantal leden* 1328 769 130 131 1198 638

Respons % 6% 16% 30% 26% 4% 14%

Duur lidmaat- 
schap in dagen*

196 189 120 80 205 211
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Methode 2:  
Gebruikersdata 

Ook is gebruik gemaakt van de gebruikers-
data van de geselecteerde Freemium- en 
reguliere leden. Deze data worden door de 
bibliotheken geregistreerd en bevat per lid 
onder andere het aantal uitleningen, het 
aantal deelnames aan activiteiten (deze zijn 
echter slechts beperkt geregistreerd), de 
datum van inschrijving(en) en gegevens over 
lidmaatschapshistorie.  

Er zijn veel meer gebruikers van Bibliotheek 
AanZet dan van Bibliotheek de Boekenberg 
(de pilot ging hier later van start). Dit 
betekent ook dat voor het bepalen van 
gemiddelden de cijfers van Bibliotheek 
AanZet zwaarder meewegen. Ondanks dat we 
in dit onderzoek primair geïnteresseerd zijn 
in de verschillen op basis van abonnements-
vorm en niet tussen bibliotheken is het 
belangrijk om dit in gedachte te houden.

Trekken van conclusies
op basis van de survey data
Bij het beschrijven van de resultaten 
maken we onderscheid tussen 
respondenten en leden. We spreken over 
respondenten als we de surveyresultaten 
bespreken. Dit doen we omdat de 
surveydata niet volledig representatief 
is voor alle leden. Het lijkt er namelijk 
op dat vooral actieve leden hebben 
meegedaan aan de survey. Dit kunnen we 
afleiden door gemiddelde gebruikersdata 
te vergelijken met het gerapporteerde 
gebruik in de survey. Daarnaast was het 
responspercentage niet heel hoog. We 
spreken daarom in hoofdstuk 3.1 onder 
andere over ‘voorzichtige conclusies’. Op 
deze manier geven we uiting aan de 
onzekerheid die gepaard gaat met niet 
volledig representatieve surveydata.
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In dit hoofdstuk presenteren we de  
belangrijkste inzichten uit dit onderzoek.  
De inzichten zijn gestructureerd naar het 
effectenraamwerk in hoofdstuk 1.  
In Hoofdstuk 3 vindt u een uitgebreide 
beschrijving van de onderzoeksresultaten.

2. Conclusies en inzichten
Wie is de Freemium-abonnee?  
En wat is de motivatie van  
Freemium-gebruikers om lid te 
worden van de bibliotheek?

Met het gratis basislidmaatschap bereiken 
de bibliotheken veel nieuwe leden – die 
nooit eerder lid waren van de bibliotheek. 
Het aantal leden dat bibliotheken geworven 
hebben sinds zij het Freemium-lidmaatschap 
aanbieden lag volgens de bibliotheken 
aanzienlijk hoger dan de periode daarvoor 
(toen alleen het reguliere aanbod beschik-
baar was). Dit komt waarschijnlijk enerzijds 
door het vernieuwende aanbod van het 
gratis abonnement en anderzijds door de 
extra inzet op promotie en communicatie 
vanuit de bibliotheken. Freemium-leden 
lijken daarnaast ook te verschillen in hun 
motivatie om lid te worden van de biblio-
theek: vergeleken met reguliere leden lijken 
zij breder geïnteresseerd te zijn in diverse 
diensten van de bibliotheek in plaats van 
vooral in het lenen van boeken. Bovendien 
gaf de meerderheid van de surveyrespon-
denten aan dat het Freemium-aanbod voor 
hen voldoende is. Dit lijkt erop te wijzen dat 
het Freemium-aanbod aansluit op de 
behoeftes van de nieuwe leden. 

Wat is de impact van  
Freemium op hoe leden  
de rol van de bibliotheek zien?

Op basis van de effectmeting kunnen we 
voorzichtig concluderen dat Freemium-leden 
de bibliotheek vaker dan reguliere leden 
zien als ‘meer dan alleen een plek voor het 
lenen van boeken’. Dit kan worden verklaard 
doordat bij beide bibliotheken het activitei-
tenaanbod een belangrijk onderdeel was van 
het basislidmaatschap. Het is opvallend dat 
deze boodschap is overgekomen, ondanks 
dat door corona maar weinig activiteiten 
konden worden georganiseerd. 

Wat is de impact van Freemium  
op de houding van leden  
tegenover de bibliotheek? 

Op basis van het effectonderzoek lijken 
Freemium-leden een positiever beeld van de 
maatschappelijke waarde van de bibliotheek 
te hebben. Freemium-leden hebben het 
beeld dat de bibliotheek een plek is voor 
iedereen en dat de bibliotheek een belang-
rijke plek is voor de mensen in hun woon-
plaats. De laagdrempeligheid van het gratis 
basislidmaatschap en de manier waarop het 
Freemium-aanbod is gecommuniceerd, lijkt 
hieraan bij te dragen. Desondanks voelen 
Freemium-leden zich niet persoonlijk sterker 
verbonden met de bibliotheek dan reguliere 
leden. Omgedraaid zou ook gesteld kunnen 
worden dat een gratis abonnement ook niet 
lijkt te leiden tot minder verbondenheid met 
de bibliotheek. 

Wat is de impact van Freemium op 
het gebruik van de diensten van de 
bibliotheek? 

Reguliere leden maken vaker gebruik van de 
bibliotheek, en lenen - in lijn met hun 
motivatie om lid te worden – veel vaker 
materialen dan Freemium-leden. Freemium- 
leden lenen veel minder – een groot deel 
leent zelfs (nog) niets en binnen de looptijd 
van dit onderzoek zelden het maximaal 
aantal materialen dat het Freemium-aanbod 
toestaat. Hier staat tegenover dat we op 
basis van het effectonderzoek kunnen 
afleiden dat Freemium leidt tot een meer 
divers gebruik van diensten van de biblio-
theek: van kopiëren en printen tot georgani-
seerde activiteiten en cursussen. 

Link naar tekst:  Houding
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Wat is de impact van Freemium  
op de persoonlijke ontwikkeling 
van de leden?

De effectmeting laat zien dat bibliotheken 
ten minste een kleine bijdrage leveren aan 
de persoonlijke ontwikkeling van leden. De 
ontwikkeling wordt met name gedreven door 
het lezen van boeken. We zien hier geen 
duidelijke verschillen tussen Freemium en 
reguliere leden. Dit ondanks de beperktere 
abonnementsvorm van de Freemium-leden. 
De impact van Freemium op persoonlijke 
ontwikkeling lijkt niettemin beperkt, maar 
hierbij zijn twee kanttekeningen te maken. 
Ten eerste konden bibliotheken vanwege 
corona weinig activiteiten of cursussen 
aanbieden. Daarnaast is de onderzoeksperi-
ode relatief kort geweest waardoor sommige 
effecten op persoonlijke ontwikkeling 
wellicht nog niet zichtbaar waren. 

Wat is de potentie van  
Freemium om inkomsten te  
genereren? 

Het Freemium aanbod is om twee redenen 
geïmplementeerd. Enerzijds om het bereik 
van de bibliotheek te vergroten, en ander-
zijds om – via het grotere bereik gekoppeld 
aan een premium aanbod – de financiële 
positie van de bibliotheken te verbeteren. 
De eerste resultaten van de Freemium-pilot 
zijn veelbelovend met betrekking tot het 
eerste doel: een groter bereik. Maar op basis 
van deze effectmeting kunnen we geen 
conclusies trekken over premium elementen 
en financiële impact op de bibliotheek. 
Dit onderzoek laat zien dat Freemium een 
bijdrage levert aan het vergroten van het 
bereik van bibliotheken en het positioneren 
van de bibliotheek als plek voor iedereen, 
waar men meer kan doen dan alleen boeken 
lenen. Voor de meerderheid van de leden 

lijkt het gratis basisabonnement voldoende 
te zijn. Er is echter ook sprake van een 
conversiepercentage (3%) en op basis van 
het effectonderzoek lijkt er wellicht nog 
meer conversie mogelijk te zijn. Er is tot op 
heden geen sprake van reguliere leden die 
‘downgraden’ naar een gratis basislidmaat-
schap. Toch zal er per bibliotheek goed 
gekeken moeten worden naar wat een 
overgang naar Freemium betekent voor de 
financiële situatie. Leden zullen langer 
gevolgd moeten worden om nauwkeuriger de 
conversie naar betaald (Premium) aanbod te 
bepalen en inzichtelijk te krijgen hoeveel 
druk het gratis basislidmaatschap zet op het 
aantal betalende leden. Daarnaast zijn de 
bibliotheken nog niet klaar met het uitrollen 
van hun Premiumaanbod en marketing- 
acties. Hier liggen kansen die in dit onder-
zoek niet aan bod zijn gekomen. Kortom, in 
hoeverre Free tot Premium (of in ieder geval 
tot betaalde leden) leidt is nog onvoldoende 
duidelijk. 

Vervolgvragen

Door de korte looptijd, periodes van lock-
down en onvolledigheden in het registratie-
systeem is er nog geen volledig inzicht in de 
impact van het Freemium-aanbod. Het 
Freemium-model biedt mogelijk meer 
potentie dan in deze effectmeting zichtbaar 
is. Het gratis basislidmaatschap wordt 
namelijk nog maar korte tijd aangeboden. Bij 
Bibliotheek de Boekenberg gebeurt dit sinds 
oktober 2021, en bij Bibliotheek AanZet sinds 
juni 2021. In de korte tijd dat het Freemi-
um-lidmaatschap wordt aangeboden hebben 
bovendien periodes van lockdown de 
potentie van Freemium beperkt. Georgani-
seerde activiteiten waren bijvoorbeeld 
nagenoeg niet mogelijk, terwijl deze een 
belangrijk onderdeel zijn van het gratis 
aanbod. Ook zijn mede hierdoor marketing-
campagnes nog niet volledig uitgerold. 
Dit betekent dat er nog vragen onbeant-
woord zijn. Niet alleen met betrekking tot 
bereik, conversie en de financiële gevolgen 
van het Freemium-model. Ook over de 
impact van Freemium op gebruikers. In welke 
mate gaan Freemium-leden actief deelne-
men aan activiteiten en cursussen en wat 
doet dit met hun persoonlijke ontwikkeling 
(in vergelijking met reguliere leden)? Hoe 
werkt dit op de lange termijn – en in het 
bijzonder voor leden die de maximale 
mogelijkheden van hun gratis abonnement 
hebben opgebruikt? Een specifieke uitdaging 
voor het beantwoorden van deze vragen is 
dat deelname aan veel activiteiten en 
diensten nog niet wordt geregistreerd.
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Kernconclusies

Met Freemium slagen 
bibliotheken erin 

inwoners te bereiken 
die niet eerder lid 

waren.

Het merendeel van 
de respondenten 

ontwikkelt zich dankzij 
de bibliotheek. Voor 

Freemium-leden is dit 
niet anders dan voor 

reguliere leden.

Freemium leidt 
tot een meer divers 

gebruik van diensten 
van de bibliotheek: van 

kopiëren en printen 
tot georganiseerde 

activiteiten en 
cursussen.

Voor de meeste 
Freemium-leden lijkt 

het gratis abonnement 
voldoende. Een kleine 

groep Freemium-leden is 
al overgestapt naar een 
betaald abonnement.

Freemium-leden 
hebben een positiever 

beeld van de 
maatschappelijke 

waarde van de 
bibliotheek, al vertaalt 

dit zich niet in meer 
verbondenheid.

Op basis van dit 
onderzoek is het nog 

niet mogelijk om 
conclusies te trekken 

over de financiële 
impact van het 

Freemium-model op 
bibliotheken.

Freemium draagt bij 
aan het positioneren 

van de bibliotheek als 
‘meer dan alleen een 
plek voor het lenen 

van boeken’.



3. Resultaten in detail

3.1 Wie is de  
Freemium-gebruiker?
De vraag wie de Freemium-gebruikers zijn, 
en in hoeverre zij verschillen van reguliere 
gebruikers is belangrijk om een antwoord te 
geven op de vraag of met het Freemium-
model andere mensen worden bereikt dan 
met de reguliere abonnementsvormen.

Met Freemium slagen bibliotheken er in 
inwoners te bereiken die niet eerder lid 
waren. 
Binnen de onderzoeksperiode hebben de 
bibliotheken 1328 Freemium-leden gekre-
gen en 769 reguliere leden. De gebruikers-
data laten verder zien dat 93% van de 
nieuwe Freemium-leden nooit eerder lid 
waren van de bibliotheek. Ter vergelijking 
88% van de reguliere leden die in dezelfde 
periode lid werden, waren nooit eerder lid. 
Dit laat zien dat Freemium erin slaagt 
daadwerkelijk nieuwe leden aan de biblio-
theek te verbinden en het bereik van 
bibliotheken te vergroten. Maar worden met 
het Freemium-abonnement ook leden 
geworven met een andere achtergrond dan 
reguliere leden? 

Weinig verschillen tussen Freemium  
en reguliere leden. 
Freemium-leden zijn gemiddeld 4 jaar jonger 
dan reguliere leden. De verschillen tussen de 
bibliotheken zijn echter groot. Waar bij 
Bibliotheek de Boekenberg Freemium-leden 
(64j) significant ouder zijn dan reguliere 

leden (49j), zijn bij Bibliotheek AanZet 
Freemium-leden (41j) juist significant jonger 
dan reguliere leden (47j). Dit verschil zegt 
iets over hoe het abonnement bij beide 
bibliotheken in de markt is gezet. Bij 
Bibliotheek de Boekenberg is het Freemium-
abonnement gericht op vrijwilligers een 
uitbreiding van het bestaande gratis aanbod 
voor jongeren van 18-30 jaar. Dit verklaart 
waarom geen enkel Freemium-lid van 
Bibliotheek de Boekenberg jonger dan  
30 jaar was, terwijl de jongste leden van 
AanZet 18 jaar oud zijn. Dit zorgt dus voor 
een relatief hoge gemiddelde leeftijd. 

We hebben ook bekeken of er (ten minste) 
één ander lid staat ingeschreven op het 
adres van de nieuwe leden. Over het alge-
meen zijn hier geen verschillen tussen 
Freemium- en reguliere leden. Kijken we 
echter per bibliotheek dan zien we dat bij 
Bibliotheek de Boekenberg Freemium-leden 
significant vaker het huishouden delen met 
iemand die ook lid is van de bibliotheek dan 
reguliere leden. Dit zou het gevolg kunnen 
zijn van het actief aanbieden van het 
abonnement (als een cadeau) aan vrijwilli-
gers in de gemeente. Mensen worden 
waarschijnlijk sneller lid als zij het lidmaat-
schap cadeau krijgen (of het lidmaatschap 
als cadeau gepresenteerd krijgen), ongeacht 
of iemand in hun huishouden al lid is. Dit in 
tegenstelling tot wanneer het lidmaatschap 
niet als cadeau wordt aangeboden. 
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* Op basis van gebruikersdata.  
^Op basis van surveydata; NRegulier=90; NFreemium=63.  
+ Percentage van de leden waarbij er op hetzelfde 
adres nog ten minste 1 ander lid staat ingeschreven.  
 
2 Op basis van de surveydata ontstaat het beeld dat 
er veel meer vrouwen lid zijn – zowel regulier als 
Freemium – dan mannen. In de gezamenlijke duidings-
sessie werd het beeld herkend dat er meer vrouwen 
lid zijn. Toch lijkt het dat vrouwelijke leden vaker de 
survey hebben ingevuld dan mannelijke leden.  
 
Zie blz. 5 voor de onderzoeksperiodes per bibliotheek.

Tabel 2. Belangrijkste achtergrondgegevens 

Totaal Boekenberg AanZet

Freemium Regulier Freemium Regulier Freemium Regulier

Aantal 
Respondenten^

84 123 39 34 45 89

Aantal leden* 1328 769 130 131 1198 638

Vrouw^2 71% 78% 68% 63% 75% 84%

Gem. leeftijd  
in jaren*

43,3 47,3 64,2 49,3 41,0 46,9

Is vrijwilliger^ - - 100% 48% - -

Ander lid in 
huishouden*+

46% 44% 56% 42% 45% 44%

Eerder lid 
geweest*

7% 12% 8% 5% 6% 15%



NRegulier=90; NFreemium=63

Op basis van de gebruikersdata hebben we 
onderzocht of Freemium-leden relatief vaker 
in andere plaatsen van het werkgebied van 
de bibliotheek wonen dan reguliere leden. 
Hier vonden we geen noemenswaardige 
verschillen. 

In de survey hebben we ook gevraagd naar 
gezinssituatie en opleidingsniveau. Er waren 
geen significante verschillen (zie Tabel 3).

3.2 Bewustzijn
Bij beide bibliotheken zijn de Freemium-
abonnementen zo vormgegeven en gepro-
moot dat nieuwe leden kennis maken met 
zowel het activiteitenaanbod van de biblio-
theek als de mogelijkheid om materialen te 
lenen. Maar wat doet dit met het bewustzijn 
over de rol van de bibliotheek en de kennis 
over wat je bij de bibliotheek allemaal kunt 
doen? 

Freemium helpt bij het positioneren van de 
bibliotheek als ‘meer dan alleen een plek 
voor het lenen van boeken’.
Waarschijnlijk als gevolg van het anders 
vormgegeven en gepromote abonnement 
geven Freemium-respondenten (87%) vaker 
dan reguliere respondenten (70%) aan dat zij 
het (een beetje) eens zijn met de stelling dat 
de bibliotheek meer is dan alleen plek voor 
het lenen van boeken. 

Dit besef dat de bibliotheek meer is dan 
alleen een plek voor het lenen van boeken 
leidt echter niet tot meer kennis over wat de 
bibliotheek allemaal aanbiedt naast de 
mogelijkheid tot lenen. In het onderzoek 
konden respondenten aangeven welke 
diensten en activiteiten mogelijk waren bij 
de bibliotheek.3 Freemium en reguliere 
respondenten vinkten gemiddeld evenveel 
opties aan (10 van de 16) en vinkten ook 
dezelfde opties even vaak aan. Responden-
ten waren uiteraard bekend met de moge-
lijkheid om verschillende materialen te 
lenen. Daarnaast wisten respondenten 
relatief vaak van de mogelijkheid om te 
internetten, printen en kopiëren (80%), en te 
studeren of te werken in de bibliotheek 
(79%). Wat minder bekend waren de moge-
lijkheden om deel te nemen aan activiteiten 
(62%) en cursussen (61%) en bijvoorbeeld het 
oefenen van digitale vaardigheden (50%) of 
het hulp krijgen bij het invullen van formu-
lieren (54%).

De brede blik op de bibliotheek van  
Freemium-respondenten komt ook terug als 
we kijken naar de motivatie van leden om lid 
te worden van de bibliotheek. 

3 Respondenten kregen een lijst van 16 diensten en 
activiteiten te zien die allemaal mogelijk waren bij de 
bibliotheek; uiteenlopend van het ‘lenen van boeken, 
tijdschriften of dvd’s’ tot ‘kopiëren/scannen/printen’ en 
‘hulp bij het invullen van formulieren vanuit de gemeen-
te en overheid’

Tabel 3. Overige achtergrondgegevens

Regulier Freemium

Opleidingsniveau

Basisonderwijs 4 2

VMBO, HAVO/VWO onderbouw, MBO1 23 21

HAVO, VWO, MBO2-4 24 37

Bachelor, Master of PHD 46 35

Gezinssituatie

Alleenwonend 20 24

Wonend bij ouders/verzorgers 1 3

Samenwonend met partner 51 44

Samenwonend met partner en kinderen 24 16

Samenwonend met kinderen 2 10

Samenwonend met anderen 0 2

12
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3.3 Motivatie
Alle respondenten aan het onderzoek 
hebben met een open antwoord aangegeven 
waarom zij lid zijn geworden van de biblio-
theek.4 Zo krijgen we zicht op de vraag of de 
motivatie om lid te worden, verschilt tussen 
Freemium en reguliere leden.

Freemium lijkt in het bijzonder aantrekkelijk 
voor mensen die andere dingen willen doen 
bij de bibliotheek dan boeken lenen.  
Uit de analyse van deze open antwoorden 
blijkt dat reguliere respondenten in hun 
redenen om lid te worden vaker dan Freemium- 
respondenten verwijzen naar het lenen en 
lezen van boeken en het besparen van geld 
(zie Tabel 4). Freemium-respondenten 
refereren daarentegen vaker dan reguliere 
respondenten naar het dienstenaanbod (o.a. 
kopiëren en printen) en het cadeau-aspect 
van het abonnement. Dit laatste is alleen 
het geval bij Freemium-leden van Biblio-
theek de Boekenberg: hier wordt het 
abonnement ook als cadeau aangeboden 
aan alle vrijwilligers in de gemeente. Dat 
Freemium-respondenten vaker refereren aan 
diensten, lijkt vooral te komen door Freemium-
leden van Bibliotheek AanZet. Bij Bibliotheek 
AanZet krijgen bezoekers die gebruik willen 
maken van het kopieerapparaat/printer een 
gratis lidmaatschap aangeboden. 

Opvallend is dat activiteiten en persoonlijke 
ontwikkeling relatief weinig genoemd 
worden door respondenten als reden 
waarom zij Freemium-lid zijn geworden. Dit 
kan te maken hebben met de coronaperiode 
waarin er weinig activiteiten en cursussen 
georganiseerd konden worden.  

Kortom, deze resultaten tonen aan dat de 
meeste mensen lid worden van de biblio-
theek voor het lenen van boeken. Voor 
Freemium-leden lijkt het lenen van boeken 
echter een kleinere rol te spelen, terwijl 
andere diensten en activiteiten belangrijker 
lijken te zijn (vergeleken met reguliere 
leden). Op zich is dit goed verklaarbaar, 
omdat het Freemium-abonnement bij de 
huidige twee bibliotheken maar een beperk-
te leenmogelijkheid heeft (5 materialen per 
jaar). Leden die graag regelmatig willen 
lenen nemen waarschijnlijk meteen een 
regulier abonnement.

4 Deze antwoorden hebben we daarna in 6 categorieën 
gecodeerd: A) boeken lenen/lezen, B) Deelname aan  
activiteiten en/of cursussen, C) gebruik maken van  
diensten zoals kopiëren, printen, lezen op locatie,  
informatie balie etc. D) persoonlijke ontwikkeling  
(willen leren, werk, studie), E) Geld willen besparen of 
verwijzingen naar dat boeken kopen duur is, F) Abonne-
ment als cadeau, of simpelweg omdat het gratis was.

NRegulier=123; NFreemium=84. Onderstreepte percentages zijn  
statistisch gezien significant verschillend van elkaar. 

Kun je uitleggen waarom  
je lid bent geworden  
van Bibliotheek AanZet/ 
de Boekenberg?

 Ben dol op lezen.
  Veel dingen worden duurder,  
dan is de bieb zo gek nog niet.
  Ik had een vraag of een 
medewerker een paar kopieën 
wilde maken omdat het in de 
winkel niet meer kan. Toen werd ik 
gelijk lid geloof ik, maar ik doe er 
niks mee.
  Vrijwilligerscadeau - ik lees graag 
en koop graag boeken dus ik wilde 
niet per se bibliotheek maar nu het 
gratis is was ik toch benieuwd. En 
de plek en het gebouw is natuurlijk 
fantastisch.

Tabel 4. Redenen om lid te worden van de bibliotheek 

Categorie Regulier Freemium

Boeken lezen en lenen 80% 57%

Geld besparen 23% 10%

Dienstenaanbod  
(zoals kopiëren, printen, ter plekke lezen)

7% 19%

Aanbod van activiteiten en cursussen 11% 5%

Persoonlijke ontwikkeling (leren, studie, werk) 6% 8%

Abonnement als cadeau 0% 11%
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3.4 Houding
Hoe kijken leden naar de bibliotheek? 
Hierboven hebben we al gezien dat Freemium-
respondenten de bibliotheek vaker zien als 
een plek die meer is dan alleen voor het 
lenen van boeken. Hier gaan we verder in op 
de houding van respondenten tegenover de 
bibliotheek. We kijken hierbij zowel naar de 
maatschappelijke houding (o.a. het belang 
van de bibliotheek) als naar de persoonlijke 
houding (o.a. verbondenheid met de biblio-
theek). 

Freemium leidt tot een positievere  
maatschappelijke houding, maar niet tot  
een positievere persoonlijke houding. 
Freemium-respondenten zijn het vaker  
dan reguliere respondenten eens met de 
stellingen ‘de bibliotheek is een belangrijke 
plek voor de mensen in mijn woonplaats’ en 
‘de bibliotheek is er voor iedereen’ (zie Tabel 
5). Wellicht hangen deze resultaten samen 
met de laagdrempeligheid van het Freemium-
abonnement: als het gratis is dan is het echt 
voor iedereen. Hierbij moet wel aangetekend 
worden dat ook de overgrote meerderheid 
van de reguliere respondenten het eens is 
met de stelling dat de bibliotheek er is voor 
iedereen.

De positieve houding tegenover de biblio-
theek vertaalt zich echter niet in sterke 
verbondenheid met de bibliotheek. Van de 
Freemium-respondenten voelt 38% zich 
verbonden met de bibliotheek, wat sterk 
vergelijkbaar is met reguliere respondenten 
(42%). Omgedraaid zou dus ook gesteld 
kunnen worden dat het gratis abonnement 
niet lijkt te leiden tot minder verbondenheid 
met de bibliotheek.  

Daarnaast hebben we gekeken naar de mate 
waarin respondenten geneigd zijn om de 
bibliotheek aan te bevelen bij vrienden of 
bekenden. Op een schaal van 0 (zeker niet 
aanbevelen) tot 10 (zeker wel aanbevelen) 
scoren Freemium-leden (8,1) niet significant 
anders dan reguliere leden (8,5). De Net- 
PromotorScore van Freemium-respondenten 
(30) lijkt wel lager te zijn dan die van regu- 
liere respondenten (46). Dit komt doordat er 
onder Freemium-respondenten iets minder 
‘promotors’ (9 of 10) zijn, en doordat er 
aanzienlijk meer ‘detractors (<7) zijn onder 
Freemium-respondenten zijn.

Kortom, de houding van respondenten 
tegenover de maatschappelijke positie 
van de bibliotheek is positief – en onder 
Freemium-respondenten zelfs nog positiever 
dan onder reguliere respondenten. Deze 
positievere houding van Freemium leden 
leidt echter niet tot meer persoonlijke 
verbondenheid of een sterkere neiging om 
de bibliotheek aan te raden bij anderen, 
in vergelijking met reguliere leden.

NRegulier=123; NFreemium=84. Percentages zijn afgerond.

Tabel 7. Zou je Bibliotheek de Boekenberg/AanZet  
aanbevelen aan vrienden of bekenden?  

Categorie Regulier Freemium

Detractors (0-6) 8% 16%

Passief (7-8) 41% 37%

Promotors (9-10) 52% 46%

NRegulier=123; NFreemium=84. Gemiddelde scores verschillen niet significant van elkaar. 

Tabel 6. Net Promotor Score  

Net Promotor Score Regulier Freemium

Gemiddelde 
(max 10)

NetPromotor 
Score

Gemiddelde 
(max 10)

NetPromotor 
Score

Zou je Bibliotheek de Boekenberg/AanZet 
aanbevelen aan vrienden of bekenden?

8.5 46 8,1 30

NRegulier=105; NFreemium=74. Onderstreepte gemiddeldes verschillen statistisch significant.

Tabel 5. Houding ten opzichte van de bibliotheek  

Stelling Regulier Freemium

% eens Gemiddelde 
(max 5)

% eens Gemiddelde 
(max 5)

De bibliotheek is een belangrijke plek voor 
mensen in mijn woonplaats

63 3,8 77 4,2

De bibliotheek is er voor iedereen 87 4,4 97 4,7

Ik voel me verbonden met Bibliotheek 42 3,3 38 3,3
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3.5 Gebruik van diensten
Vertaalt de positieve houding van Freemium-
respondenten tegenover de bibliotheek als 
plek voor meer dan alleen het lenen van 
boeken zich ook in gedrag: maken Freemium- 
leden meer, minder of op een andere manier 
gebruik van de bibliotheek? Om deze vraag 
te beantwoorden kijken we zowel naar de 
surveydata (respondenten) als naar de 
gebruiksgegevens (leden).

Reguliere leden maken vaker en meer 
gebruik van de bibliotheek dan Freemium- 
leden. 
Beginnend bij de gebruikersdata: Freemium-
leden hebben gedurende het onderzochte 
tijdvak5 veel minder materialen geleend  
(0,7 materialen gemiddeld) dan reguliere 
leden (16,8 materialen gemiddeld). Maar 
liefst 74% van de Freemium-leden had op  
het meetmoment nog 0 materialen geleend, 
ten opzichte van 19% van de reguliere leden.  
Slechts 4% van de Freemium-leden had het 
maximale aantal (5) materialen geleend 
binnen deze periode.

Over de deelname aan activiteiten6 kunnen 
we helaas weinig zeggen op basis van de 
gebruikersdata. De onderzoeksperiode bij 
Bibliotheek de Boekenberg viel nagenoeg 
volledig samen met de laatste corona 
lockdown waardoor er nagenoeg geen 
activiteiten mogelijk waren. De onder-
zoeksperiode bij Bibliotheek AanZet was 
langer, maar daar wordt deelname aan 
activiteiten nagenoeg nooit geregistreerd in 
het systeem. Om meer inzicht te krijgen in 
het gebruik van andere dienstverlening 
kijken we naar de surveydata. 

Tabel 9 geeft een overzicht van de diensten 
waar respondenten gebruik van hebben 
gemaakt. In lijn met de redenen waarom 
respondenten lid zijn geworden – lenen 
reguliere leden relatief gezien vaker  
materialen (zowel e-materialen als fysieke 
materialen). Freemium-leden geven vaker 
aan gebruik te maken van nagenoeg alle niet 
uitlening gerelateerde diensten: voor de 
diensten kopiëren, scannen, printen; 
bezoeken van een activiteit; en het volgen 
van een cursus was dit verschil met reguliere 
leden ook significant. Niettemin is voor 
beide abonnementsvormen het lenen van 
boeken de meest gebruikte dienst.7 

Ongeveer 6% van alle respondenten geeft 
aan van nog geen enkele dienst gebruik 
gemaakt te hebben.

Reguliere leden lijken iets vaker gebruik te 
maken van de bibliotheek.
Waar 39% van de Freemium-respondenten 
aangeeft meer dan één keer maand gebruik 
te maken van de bibliotheek, is dit percenta-
ge bij reguliere respondenten 66% (zie Tabel 
10). Het verwachte gebruik (zie Tabel 11) lijkt 
vergelijkbaar met het huidige gebruik. Ook in 
het komende halfjaar verwacht 57% van de 
reguliere en 40% van de Freemium-respon-
denten meer dan 1x per maand gebruik te 
maken van de bibliotheek. 5 Gemiddeld waren de leden 

ongeveer 190 dagen lid. De leden 
van Bibliotheek de Boekenberg 
zijn relatief korter lid (gemiddeld 
ongeveer 100 dagen) dan de leden 
van Bibliotheek AanZet (gemid-
deld ongeveer 210 dagen lid).  

6 Op basis van de beschikbare 
gebruiksgegevens heeft slechts 
1,6% van de reguliere en 1,7% van 
de Freemium-leden aan een activi-
teit deelgenomen gedurende de 
onderzoeksperiode. 

7 Het verschil met de gebruikers-
data is hier opvallend. Waar de 
gebruikersdata aantoont dat 74% 
van de Freemium-leden nog geen 
enkel materiaal geleend heeft, 
geeft slechts 35% van de Freemium- 
respondenten aan dat zij nog 
geen materialen geleend hebben. 
Waarschijnlijk komt dit doordat de 
respondenten van het onderzoek 
onder de meest betrokken en 
actieve groep leden vallen.

Op basis van gebruikersdata van alle leden binnen de onderzoeksperiode. NRegulier=769; NFreemium=1328.  

*het maximale aantal uitleningen binnen Freemium was 5.  
^ Een klein aantal Freemium-leden mocht meer lenen dan 5 boeken  
(o.a. doordat zij vrijwilliger bij de bibliotheek waren). 

Tabel 8. Aantal uitleningen uitgesplitst  
naar abonnement (in %)  

Aantal uitleningen Regulier (%) Freemium (%)

0 19 74

1-3 17 19

4-5* 8 5

6-10 13 1^

11-24 22 0

25-49 12 0

>50 9 0
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NRegulier=105; NNFreemium=74. Dikgedrukte percentages verschillen statistisch significant van elkaar. 

*Effect enkel bij Bibliotheek de Boekenberg.  
^Bij Bibliotheek AanZet krijgen Freemium-leden 2 maanden toegang tot het online aanbod. 

NRegulier=89; NFreemium=67. 

NRegulier=78; NFreemium=49. 

Tabel 9. Gebruik van diensten en activiteiten 

Diensten van de bibliotheek Regulier Freemium 

Lenen van boeken, tijdschriften of dvd’s 80% 65%

Ter plekke lezen van kranten,  
tijdschriften of boeken

26% 38%

Lenen van e-boeken en luisterboeken 33% 15%^

Kopiëren/scannen/printen 14% 27%

Bezoeken van een activiteit, zoals een  
lezing, film of boekpresentatie

9% 26%*

Iets drinken/eten 13% 23%

Gebruik maken van het internet 11% 20%

Even een praatje maken en onder 
de mensen zijn

11% 12%

Volgen van een cursus, training of  
workshop in de bibliotheek

4% 12%

Afspreken met vrienden 5% 11%

Werken of studeren in de bibliotheek 3% 10%

Hulp bij het invullen van formulieren 
 vanuit de gemeente en overheid

1% 4%

Informatiepunt of spreekuur bezoeken van een 
andere organisatie in de bibliotheek

2% 3%

Oefenen met taal, bijv. door taalcafé of 
afspraak met taalmaatje

1% 1%

Gebruik maken van het aanbod van de 
Volksuniversiteit

1% 0%

Oefenen van digitale vaardigheden, bijv.  
in het Tabletcafé

0% 0%

Ik heb (nog) niet gebruik gemaakt van een 
dienst of activiteit

7% 5%

Tabel 10. Hoe vaak maken respondenten  
gebruik van de bibliotheek? 

Huidige gebruikfrequentie Regulier Freemium 

Meerdere keren per week 2% 5%

1 keer per week 17% 15%

2 tot 3 keer per maand 47% 19%

1 keer per maand 25% 33%

Een paar keer per jaar 8% 25%

Eén keer per jaar of minder 1% 3%

Tabel 11. Hoe vaak verwachten respondenten gebruik te 
gaan maken van de bibliotheek in het komende half jaar? 

Verwachte gebruikfrequentie Regulier Freemium

Meerdere keren per week 2% 6%

1 keer per week 17% 14%

2 tot 3 keer per maand 38% 20%

1 keer per maand 32% 28%

Eén of twee keer in het komende halfjaar 8% 25%

Geen gebruik 3% 6%
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Tabel 12. Effecten van de bibliotheek op respondenten

Effect Regulier Freemium

Meer heb gelezen 68% 35%

Geld heb bespaard 55% 33%^

Mijn kennis (over een bepaald onderwerp) 
vergroot heb 

24% 35%

Afstand heb kunnen nemen van 
dagelijkse stress

28% 11%

Onder de mensen ben geweest 9% 23%

Informatie of advies bij praktische  
problemen of vragen heb gevonden 

11% 19%

Genoten heb van activiteiten 9% 19%*

Nieuwe ideeën/standpunten/invalshoeken  
heb leren kennen

11% 12%

Gelukkiger ben 13% 11%

Mijn werk beter heb kunnen doen 6% 8%

Me minder eenzaam heb gevoeld 4% 6%

Mij beter kan redden 1% 7%^

Meer zelfvertrouwen heb 1% 5%

Geen van deze uitspraken is op mij van 
toepassing

11% 16%

3.6 Effecten op de gebruikers:  
persoonlijke ontwikkeling

We hebben al gezien dat het Freemium-
model een impact lijkt te hebben op de wijze 
waarop leden de bibliotheek zien (hun 
houding en bewustzijn). Maar welke impact 
heeft het gebruik van bibliotheekdiensten 
op henzelf? In deze paragraaf kijken we 
eerst naar effecten op de gebruikers in het 
algemeen en daarna gaan we dieper in op de 
mate waarin het Freemium-model bijdraagt 
aan de persoonlijke ontwikkeling van leden 
– in vergelijking met het reguliere aanbod. 

We starten bij effecten op gebruikers in het 
algemeen. Hier zien we – niet onverwacht 
– dat het meest voorkomende effect meer 
lezen is. Maar ook ‘geld besparen’, ‘kennis 
vergroten’ en ‘afstand kunnen nemen van 
dagelijkse stress’ waren effecten waar de 
bibliotheek voor veel respondenten voor 
gezorgd heeft. De effecten ‘meer zelfver-
trouwen’, ‘zichzelf beter kunnen redden’, of 
‘minder eenzaam voelen’ kwamen minder 

vaak voor, waarschijnlijk doordat deze 
effecten meer tijd nodig hebben en context-
factoren hier veel invloed op uitoefenen. 

Verschillen tussen Freemium- en reguliere 
respondenten waren er ook. In lijn met de 
motivatie om lid te worden en het gebruik 
van de bibliotheek, zeggen Freemium-
respondenten minder vaak dan reguliere 
respondenten dat zij meer hebben gelezen 
en dat zij afstand hebben kunnen nemen van 
dagelijkse stress. Daarentegen geven 
Freemium-respondenten vaker aan dat ze 
onder de mensen zijn geweest, hebben 
genoten van activiteiten en dat zij zichzelf 
beter kunnen redden.

Antwoorden op de vraag: “De bibliotheek heeft ervoor gezorgd dat ik….”. NRegulier=123; NFreemium=84.  
Onderstreepte percentages zijn statistisch significant verschillend.   

^effect enkel door respondenten Bibliotheek AanZet;  
*effect enkel door respondenten Bibliotheek de Boekenberg
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Voor Freemium-leden ligt de unieke waarde 
van de bibliotheek meer bij diensten dan 
reguliere leden. 
Hoe uniek vinden mensen de dienstverlening 
van de bibliotheek? We hebben responden-
ten de stelling voorgelegd “De dingen die ik 
bij de bibliotheek doe, zou ik nergens anders 
kunnen doen”. 61% van de respondenten is 
het met deze stelling eens (57% regulier; 
66% Freemium8) – en 25% antwoordt 
neutraal. Uit de toelichting op hun antwoor-
den blijkt dat het unieke karakter niet alleen 
zit in de mogelijkheid tot het lenen van 
boeken (bovendien verwijzen meerdere 
respondenten ook naar de mogelijkheden 
om boeken te kopen of lenen van bekenden 
als alternatief). Vooral Freemium-respon-
denten (21%; regulier 7%) verwijzen ook 
regelmatig naar de bibliotheeklocatie die 
uniek is, bijvoorbeeld door het mooie 
gebouw, of de rust. Ook het dienstenaanbod 
wordt door Freemium-respondenten (18%) 
vaker aangehaald als toegevoegde waarde, 
zoals toegang tot computers (regulier 6%). 
Hieruit ontstaat het beeld dat de unieke 
toegevoegde waarde van de bibliotheek voor 
Freemium-leden meer ligt bij de diensten 
dan voor reguliere leden.

8 Niet significant verschillend.

Stelling: “De dingen die ik 
bij de bibliotheek doe, zou ik 
nergens anders kunnen doen.” 
Kun je dit antwoord toelichten?

  In de bibliotheek is de rust en de ruimte 
die ik nodig heb om te studeren. 
  Centraal in Spijkenisse… mooi gebouw.
  Er is volgens mij verder niks in 
Dordrecht waar je op de pc kan en 
eventueel printen.

Het merendeel van respondenten ontwikkelt 
zich persoonlijk dankzij de bibliotheek – 
Freemium-leden zijn daarin niet anders dan 
reguliere leden.
De bibliotheken wilden in het bijzonder 
onderzoeken wat het effect is van het 
Freemium-model op de persoonlijke ontwik-
keling van hun leden. Alhoewel persoonlijke 
ontwikkeling uiteraard ook gestimuleerd kan 
worden door lezen en het lenen van boeken, 
wordt het Freemium aanbod – met een 
grotere focus op andere diensten en activitei-
ten – gezien als een mogelijkheid om op een 
laagdrempelige manier nog meer bij te dragen 
aan de persoonlijke ontwikkeling van leden. 

Terugkijkend naar de redenen waarom 
respondenten lid zijn geworden, zien we dat 
maar weinig leden in een open vraag direct 
verwijzen naar hun persoonlijke ontwikke-
ling als reden om lid te worden. Dat wil 
uiteraard niet zeggen dat persoonlijke 

Tabel 13. Mate waarin bibliotheek bijgedragen  
heeft aan persoonlijke ontwikkeling 

Bijdrage bibliotheek aan  
persoonlijke ontwikkeling

Regulier Freemium

Draagt hier niet aan bij 28% 24%

Draagt hier een beetje aan bij 39% 29%

Draagt hier aan bij 28% 32%

Draagt hier veel aan bij 5% 14%

NRegulier=75; NFreemium=58. 

 

Wat kan de bibliotheek  
doen om wel een bijdrage  
te leveren aan je persoonlijke 
ontwikkeling? 

  Niets hoor. Ik ben tevreden met de 
functie voor mij.
  Geen behoefte aan
  Dat hoeft de bibliotheek niet te doen 
van mij voor mij is lezen ontspanning
  Niks, ik gebruik de bibliotheek puur 
voor het lenen van boeken.
  Toegang tot vakliteratuur bieden.
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ontwikkeling irrelevant is, maar het lijkt 
geen prioriteit voor respondenten. Dit beeld 
verandert als we direct aan respondenten 
vragen in hoeverre de bibliotheek bijgedra-
gen heeft aan hun persoonlijke ontwikkeling 
sinds dat zij lid zijn.9 72% van de reguliere en 
75% van de Freemium respondenten geeft 
aan dat de bibliotheek ten minste een beetje 
heeft bijgedragen aan de aan hun persoon-
lijke ontwikkeling (zie Tabel 13). De meerder-
heid van de respondenten geeft aan dat de 
bibliotheek een bijdrage aan hun persoonlij-
ke ontwikkeling heeft geleverd – al zijn er 
maar weinig respondenten voor wie deze 
bijdrage groot is (regulier: 5%; Freemium 14%). 
De respondenten die aangeven dat de 
bibliotheek geen bijdrage levert aan hun 

persoonlijke ontwikkeling, geven in grote 
meerderheid aan dat dit voor hen ook niet 
hoeft (zie kader op pagina 18, onder tabel 13). 

We hebben respondenten daarnaast, met 
een open vraag, gevraagd om een voorbeeld 
te geven van de manier waarop de biblio-
theek aan hun persoonlijke ontwikkeling 
heeft bijgedragen en gevraagd om aan te 
vinken op welke gebieden zij zich hebben 
ontwikkeld. In de voorbeelden wordt de 
persoonlijke ontwikkeling vooral veel 
gerelateerd aan het lezen van boeken. 
Minder dan 5% van de respondenten verwijst 
expliciet naar cursussen of workshops en 
een enkeling verwijst naar het gebruik van 
computers. 

9 Let op: leden zijn maximaal 8 maanden lid geweest ten 
tijde van het onderzoek. 

  Lekker ontspannen nieuwe dingen 
lezen dat is altijd goed voor 
ontwikkeling.
  Ben boeken gaan lezen van een ander 
genre.
  Ik doe mee aan cursussen, lees boeken 
over onderwerpen die me interesseren, 
lees om te ontspannen. De bieb is 
een heel laagdrempelig dagje uit 
geworden.
  Door het lenen van informatieve 
boeken. Dat kan variëren van romans 
die in andere tijdperken spelen. 
Teruggaan in de tijd en hierdoor een 
snufje historie meesnuiven vind ik 

fantastisch. Ook informatieve boeken 
zoals het opvoeden van mijn hond. 
Meerdere boeken geleend, waar ik veel 
informatie uit heb kunnen halen en in 
de praktijk toegepast.
  Me verdiept in kinderen met 
taalproblemen.
  Workshop reanimatie/  
Workshop Storytelling. 
  Lezen is kennis opdoen.
  Ik heb meer gebieden van mijn hobby's 
kunnen ontdekken, omdat ik beter 
toegang heb tot hobby boeken dan als 
ik ze zelf had moeten kopen.

Kun je een voorbeeld geven van hoe de bibliotheek  
heeft bijgedragen aan je persoonlijke ontwikkeling?

Tabel 14. Gebieden waar respondenten zich persoonlijk  
op hebben ontwikkeld dankzij de bibliotheek 

Effect Regulier Freemium

Leesvaardigheid en/of leesplezier 31% 26%

Mentale en/of lichamelijke gezondheid 14% 14%

Sociale contacten en relaties met anderen 6% 11%

Werk of loopbaan 6% 10%

Een specifieke hobby (bijv. macramé, 
fotograferen of kunst)

10% 6%

Opvoedkundige vraagstukken 10% 3%

Taalvaardigheid (Nederlands of andere taal) 6% 9%*

Consumenten-, economische en 
 juridische zaken 

4% 9%

Duurzaamheid 4% 9%

School of studie 1% 10%

Digitale vaardigheden 3% 3%

Op geen van de genoemde gebieden 2% 4%

NRegulier=95; NFreemium=70. Alleen onderstreepte percentages zijn statistisch significant verschillend. 
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Van de respondenten geeft 14% aan dat het 
abonnement niet voldoende is, maar dat zij 
desondanks geen ander abonnement willen 
of kunnen nemen. 23% van de respondenten 
geeft aan dat het abonnement voor hen niet 
genoeg is en dat zij overwegen een betaald 
abonnement te nemen met een uitgebreider 
aanbod. Dit aantal suggereert dat er nog 
veel kansen liggen voor conversie. Tegelij-
kertijd benadrukken we dat deze resultaten 
niet representatief zijn voor alle leden. Het 
is waarschijnlijk dat relatief veel actieve 
leden aan het onderzoek hebben meege-
daan. Dat deze groep het abonnement vaker 
te beperkt vindt is dan ook logisch. 

Ogenschijnlijk zorgt het Freemium-model 
niet voor kannibalisatie van het bestaande 
aanbod
Kannibalisatie is het fenomeen dat de 
introductie van een nieuw product ten koste 
gaat van de omzet in bestaande producten. 
In de context van het Freemium-abonnement 
kan dit op zeker twee manieren gebeuren:  
1) Mensen die normaal gesproken een 
betaald abonnement zouden nemen, kiezen 
nu voor het Freemium-abonnement.  
2) Mensen die nu een betaald abonnement 
hebben, schakelen over naar een Freemi-
um-abonnement. Over de eerste manier van 
kannibalisatie zeggen de huidige onder-
zoeksgegevens niets, maar de bibliotheken 
geven aan dat het werven van nieuwe 
Freemium-leden niet ten koste lijkt te zijn 
gegaan van het aantal nieuwe reguliere 
leden.
Uit het onderzoek wordt wel duidelijk dat er 
geen indicatie is voor het optreden van de 
tweede vorm van kannibalisatie. 7% van alle 
Freemium-leden was al eerder lid van de 
bibliotheek. Echter, er zat gemiddeld 887 
dagen tussen opzeggen van het eerdere 

abonnement en aanmelding voor het 
Freemium-abonnement. Nog een sterkere 
indicatie: Op één Freemium-lid na, hebben 
alle terugkerende leden hun eerdere 
abonnement opgezegd op een moment dat 
het Freemium-lidmaatschap nog niet 
gelanceerd was. Op het moment van opzeg-
gen konden zij dus niet weten dat er een 
Freemium-lidmaatschap mogelijk zou zijn in 
de toekomst. 

Voorzichtige Conclusies
Veel nieuwe leden die nooit eerder lid 
waren, een relatief positief conversiepercen-
tage met bovendien nog veel potentieel en 
geen kannibalisatie van reguliere leden die 
‘downgraden’. Dit zijn positieve resultaten 
met betrekking tot de eerste doelstelling 
van Freemium: het vergroten van het bereik. 
Toch zal er goed per bibliotheek gekeken 
moeten worden wat een overgang naar 
Freemium betekent voor de tweede doelstel-
ling: het verbeteren van de financiële 
situatie. Leden zullen langer gevolgd moeten 
worden om nauwkeurigere conversie en 
kannibalisatie te bepalen. Daarnaast zijn de 
bibliotheken nog niet klaar met het uitrollen 
van hun Premiumaanbod. Hier liggen kansen 
die in dit onderzoek niet aanbod zijn 
gekomen. En uiteraard verschillen de 
situaties tussen bibliotheken. Hoeveel 
kosten moeten er gemaakt worden om een 
gratis abonnement in de markt te zetten? 
Wat kost het om meer of andere activiteiten 
te organiseren voor deze groep? Kortom, in 
hoeverre Free tot Premium (of in ieder geval 
tot betaalde leden) leidt is nog onvoldoende 
duidelijk.

Kijkend naar de categorieën waarbinnen 
mensen zich hebben ontwikkeld, ontstaat 
een vergelijkbaar beeld (zie tabel 14). 
Leesvaardigheid en/of leesplezier is de 
categorie waarin mensen zich het meest 
ontwikkeld hebben. Op afstand volgen 
mentale/lichamelijke gezondheid, sociale 
contacten, en werk of loopbaan. Freemi-
um-respondenten geven vaker aan zich op 
het gebied van studie of school te hebben 
ontwikkeld dan reguliere respondenten.

Kortom, uit deze effectmeting komt naar 
voren dat de bibliotheken ten minste een 
kleine bijdrage leveren aan de persoonlijke 
ontwikkeling van respondenten. Deze 
ontwikkeling vindt voornamelijk plaats 
dankzij het lezen van boeken. Freemium en 
reguliere respondenten lijken zich op 
dezelfde gebieden en op dezelfde manieren 
te ontwikkelen als reguliere respondenten. 

Twee kanttekeningen zijn hier op hun plaats: 
Door corona konden bibliotheken weinig 
activiteiten of cursussen aanbieden – het is 
in die context niet vreemd dat respondenten 
aangeven zich ontwikkeld te hebben door de 
boeken die ze geleend hebben. Daarnaast is 
de onderzoeksperiode kort geweest. Binnen 
deze periode zijn maar weinig Freemium-
leden tegen het maximum van hun abonne-
ment aangelopen. Mogelijk zijn de effecten 
van Freemium op persoonlijke ontwikkeling 
anders als men maximaal gebruik maakt van 
het gratis aanbod en de beperking als een 
rem werkt om meer te kunnen doen.

3.7 Van Free naar  
Premium: Wat is de 
potentie om inkomsten 
te genereren?
Het doel van Freemium is tweeledig. Aan de 
ene kant het creëren van een laagdrempelig 
gratis aanbod waardoor het bereik van de 
bibliotheek vergroot wordt, en anderzijds 
het aanbieden van premium elementen 
waardoor inkomsten gegenereerd worden. 
In dit hoofdstuk bespreken we enkele inzich-
ten over de potentie van het Freemium- 
model om inkomsten te genereren. 

3% conversie naar een betaald abonnement    
Gedurende de onderzoeksperiode is 3% van 
de Freemium-leden van Bibliotheek AanZet 
overgestapt naar een betaald abonnement. 
Bij Bibliotheek de Boekenberg zijn er nog 
geen leden overgestapt – maar de onder-
zoeksperiode bij Bibliotheek de Boekenberg 
was aanzienlijk korter. De 3% conversie kan 
ook beschouwd worden binnen de context 
dat maar weinig leden maximaal gebruik 
hebben gemaakt van hun Freemium-abonne-
ment. Voor veel leden is overstappen op dit 
moment dus (nog) niet nodig.

Bijna een kwart overweegt om te upgraden 
naar een betaald abonnement
We hebben ook aan respondenten gevraagd 
of hun gratis abonnement voldoende was 
voor hen. Voor de meerderheid was het 
huidige abonnement voldoende (zie Tabel 
15). Dit suggereert dat voor een groot deel 
het gratis abonnement in een behoefte 
voorziet, zonder dat dit per se zal leiden tot 
het in de toekomst afnemen van een betaald 
abonnement. 
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Tabel 15. Is het abonnement voldoende?  

AanZet
Met het gratis Welkom Abonnement  

kan je in één jaar tijd 5 materialen 
 lenen en 2 maanden gebruik  
maken van het online aanbod.

De Boekenberg
Met het gratis abonnement voor 

vrijwilligers kan je 5 boeken lenen en  
3 activiteiten bijwonen per jaar,  
waarvan 1 workshop, 1 film en  

1 onlineactiviteit.

Dit is voor mij voldoende 64% 61%

Dit is voor mij niet genoeg, 
ik overweeg daarom om 
in de toekomst een ander 
abonnement te nemen (een 
betaald abonnement met 
uitgebreider aanbod)

24% 23%

Dit is voor mij niet genoeg, 
maar ik wil of kan geen ander 
abonnement nemen

12% 16%

 Deze vraag is alleen gesteld aan Freemiumleden (NFreemium=64)
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