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Achtergrond en onderzoeksvragen

• De Koninklijke Bibliotheek (KB) is onder meer verantwoordelijk voor een viertal 

websites: www.kb.nl, www.delpher.nl, www.onlinebibliotheek.nl en www.dbnl.org. 

Voor elk van deze websites voert MWM2 structureel klanttevredenheidsonderzoek uit.

• Dit rapport focust zich op de online Bibliotheek. In dit rapport geven we de resultaten 

weer van het onderzoek naar de klanttevredenheid van de overkoepelende website en 

de app van de online Bibliotheek. We geven antwoord op de volgende centrale vraag 

en deelvragen:

Deelvragen:

1. Wat is het leen- en lees/luistergedrag, welke devices worden gebruikt?

2. Hoe waarderen bezoekers de online Bibliotheek in het algemeen?

3. Hoe waarderen lezers de e-books; leenproces, aanbod, verbeterpunten?

4. Hoe waarderen luisteraars de luisterboeken; leenproces, aanbod, verbeterpunten?

5. Hoe beoordelen gebruikers de online Bibliotheek app? 3

Centrale vraag: ‘Hoe tevreden zijn bezoekers/gebruikers over het lenen 

en gebruiken van e-books en luisterboeken via de online Bibliotheek?’

3

http://www.kb.nl/
http://www.delpher.nl/
http://www.onlinbibliotheek.nl/
http://www.dbnl.org/
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Leeswijzer

• In dit onderzoek is gevraagd naar de tevredenheid over de overkoepelende website 

van de online Bibliotheek, en vervolgens is ingegaan op de tevredenheid over het 

lenen en gebruiken van e-books en luisterboeken. Ook is gevraagd naar de 

gebruikservaring met de app van de online Bibliotheek.

• In dit rapport worden relevante significante verschillen op de volgende kenmerken 

tekstueel benoemd:

→ Gebruik e-books/luisterboeken

→ Leeftijd

→ Geslacht
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Onderzoeksverantwoording

Methode

CAWI-online 
onderzoek

21 vragen

Gemiddelde 
invulduur:          
7 minuten

Doelgroep
& steekproef

Gebruikers online 
Bibliotheek (site of 
app)

netto n=987
E-books n=819
Luisterboeken n=387

Layer-ad (pop-up) op 
website www.online-
bibliotheek.nl en in 
de app

Veldwerk

8-20 september 2021

http://www.online-bibliotheek.nl/


Management summary
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De app van de online Bibliotheek wordt veel gebruikt, ook om e-books 

mee te lezen.
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Lezen en luisteren via de online Bibliotheek

Ondervraagde bezoekers van de online bibliotheek lezen bijna allemaal e-books (83%) en 39% van de bezoekers leent (ook) 

luisterboeken. Een kwart gebruikt beide vormen.

Bijna zeven op de tien e-book lezers gebruiken de mobiele app om op hun smartphone of tablet te lezen. Een klein deel van de 

ondervraagden gebruikt doorgaans de e-reader (19%)* of leest via de website op PC, telefoon of tablet (13%). Bijna alle 

luisterboekluisteraars lenen via de app (95%) en luisteren dus via hun smartphone (of tablet). Hiermee is de smartphone (of 

tablet) een belangrijk device.

Waardering online Bibliotheek

De online Bibliotheek als geheel krijgt een 7,7 als rapportcijfer; 7% geeft een onvoldoende.

Acht van de tien gebruikers zijn tevreden over het registreren en inloggen, slechts 6% is hierover (zeer) ontevreden. Ook de 

uitleg over het leenproces is doorgaans prima: slechts 5% is niet tevreden.

Het vinden van boeken gaat niet altijd even soepel: 18% is ontevreden over de zoekcategorieën en 15% over de zoekfunctie. De 

gebruikers van luisterboeken (en daarmee ook vaker de wat jongere groepen) zijn nog iets vaker ontevreden hierover.

*We weten dat het aandeel bibliotheek-bezoekers dat e-books via de e-reader leest in werkelijkheid groter is. Door de manier van 

werven (grotendeels via de app) is deze groep in de steekproef ondervertegenwoordigd. 



Voor zowel de e-books als luisterboeken is de wens om de 

boekenplank eerder op te kunnen schonen
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Waardering e-books

Gebruikers van e-books geven dit een 7,9 als rapportcijfer. Als je eenmaal geregistreerd en ingelogd bent, gaat het lenen en 

lezen soepel en er is veel keus. Het downloaden van boeken op de e-reader is soms nog wel een pijnpuntje: een kwart van de 

e-reader gebruikers is hierover ontevreden. Verder is een veelgehoord verbeterpunt het kunnen verwijderen van boeken 

voordat de leentermijn van 3 weken is verstreken.

Waardering luisterboeken 

Gebruikers van luisterboeken geven dit een 7,6 als rapportcijfer. Velen vinden het luisteren heerlijk, en ervaren een groot 

gebruiksgemak. Er zijn wat technische pijnpuntjes (gebruik timer, haperende downloads) en ook het aanbod mag nog groter. 

Ook hier leeft de wens om eerder de boekenplank op te kunnen schonen.

Beoordeling online Bibliotheek-app 

Zeven van de tien gebruikers van de nieuwe app vinden deze (heel) gebruiksvriendelijk. Het lijkt er op dat een kwart van de 

app-gebruikers niet weet dat je een preview kunt lezen of beluisteren, of deze in elk geval niet gebruikt.



Resultaten
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Leen-, lees- en luistergedrag 



Bijna iedereen leest e-books en vier op de tien lenen (ook) luisterboeken
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• Ondervraagde bezoekers van de online Bibliotheek lezen bijna allemaal e-books (83%) en 39% van de bezoekers leent (ook) luisterboeken*. 

Een kwart gebruikt beide vormen. De jongste groepen gebruiken duidelijk vaker (ook) luisterboeken dan de oudere bezoekers. Van de 

bezoekers onder de 40 jaar gebruikt 43% zowel e-books als luisterboeken. Ook de hoogst opgeleiden lenen vaker luisterboeken.

• De overgrote meerderheid is een ervaren gebruiker: 86% las dit jaar meer dan 6 e-books en 71% leende al meer dan 6 luisterboeken.

Waar maak jij gebruik van?  

Basis: Totaal (n=987)

83% 75% 79% 83% 90%

39%
68% 50% 35% 24%

totaal tot 39 40 t/m 59 60 t/m 69 70+

e-books Luisterboeken

Hoeveel boeken heb je in het afgelopen jaar geleend via de online Bibliotheek?  

Basis: Totaal (n=987)

6%

13%

7%

12%

86%

69%

e-books

luisterboeken

Minder dan 2 2 tot 4 4 tot 6 6 of meer

LET OP: deze percentages kunnen beïnvloed zijn door manier van werven (grotendeels via de app). E-readergebruikers zijn ondervertegenwoordigd



De app is het belangrijkste platform waarmee boeken geleend worden, 

en daarmee is de smartphone (of tablet) een belangrijk device
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• Bijna zeven op de tien e-booklezers gebruiken de mobiele app om op hun smartphone of tablet te lezen. Een klein deel gebruikt 

doorgaans de e-reader (19%) of leest via de website op PC, telefoon of tablet (13%)*

• Bijna alle luisterboekluisteraars lenen via de app (95%) en luisteren via hun smartphone of tablet.

13%

67%

19%

PC via ob.nl

Via de app op
telefoon / tablet

via de e-reader

Hoe lees je e-books van de online 

Bibliotheek het meest?  

Basis: e-book lezers  (n=817)

*LET OP: deze percentages kunnen beïnvloed zijn door manier van werven (grotendeels via de app). E-readergebruikers zijn ondervertegenwoordigd

5%

95%

Via de website
ob.nl op mijn PC,
telefoon of tablet

Via de app op mijn
telefoon of tablet

Hoe luister je over het algemeen naar 

luisterboeken van de online Bibliotheek?  

Basis: luisterboekgebruikers (n=387)
70+ leest relatief vaak 

via website (27%)40- leest relatief vaak 

via e-reader (41% vs 17% 

voor 40+)
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Waardering online Bibliotheek



De online bibliotheek krijgt een 7,7 als rapportcijfer; 7% geeft een 

onvoldoende

• De luisterboek-gebruikers zijn iets vaker ontevreden en bevelen ook wat minder vaak aan (een lagere NPS-score). De bezoekers die zowel 

e-books als luisterboeken lenen zijn juist meer tevreden en zullen de online Bibliotheek ook vaker aanbevelen aan anderen. 

7%

7%

16%

3%

29%

28%

31%

29%

64%

65%

53%

69%

totaal

e-books

luisterboeken

beide

Onvoldoende (5 -) Voldoende (6 of 7) Goed (8 +)

7,7

Welk rapportcijfer geef je de online Bibliotheek?  

Basis: totaal  (n=987)

11%

11%

19%

5%

48%

50%

45%

45%

41%

39%

36%

50%

totaal

e-books

luisterboeken

beide

Detractor Passive Promotor

+30

+28

+16

+45

gemiddelde NPS score

In hoeverre zou je de online Bibliotheek aanraden aan familie, vrienden of 

bekenden?

Basis: totaal  (n=987)

7,7

7,2

7,8

Met de NPS wordt gemeten in hoeverre klanten jouw product of dienst zullen aanbevelen. Promotors 

zullen actief aanbevelen en detractors zijn vaak ontevreden. Passives zijn tevreden, meer bevelen 

niet actief aan. De score loopt van -100 tot en met +100. Een score boven de 0 is altijd positief, dit 

betekent dat er meer klanten zijn die zullen aanbevelen dan klanten die ontevreden zijn.



Over het algemeen is men tevreden over het leen- en registratieproces
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• Acht van de tien gebruikers zijn tevreden over het registreren en inloggen, slechts 6% is hierover (zeer) ontevreden. Ook de uitleg over 

het leenproces is prima: slechts 5% is niet tevreden.

• Over de klantenservice heeft 42% geen mening, waarschijnlijk omdat ze nooit contact hadden. Slechts 4% is (zeer) ontevreden.

Laagst opgeleiden zijn nog vaker (zeer) 

tevreden
4%

5%

3%

17%

13%

16%

49%

49%

24%

22%

30%

15%

6%

42%

De uitleg en informatie over het leenproces

Het registreren en inloggen bij de online
Bibliotheek

De klantenservice

Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Weet ik niet / geen mening

Hoogst opgeleiden en gebruikers van 

(enkel) luisterboeken zijn iets vaker 

(zeer) ontevreden.

Hoe ouder, hoe vaker men ervaring 

heeft met – en ook positief is over – de 

klantenservice.

Hoe tevreden ben je over:  

Basis: totaal  (n=987)



Meeste ruimte voor verbetering bij de vindbaarheid van boeken
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• De tips voor nieuwe boeken krijgt een wat lauwe ontvangst; 54% is tevreden. Veel gebruikers zijn neutraal of hebben geen mening;

waarschijnlijk zijn hen de tips niet echt opgevallen, of hebben ze deze niet gezien of gebruikt. Ook het kunnen toevoegen van boeken aan 

je favorieten is een kwart van de gebruikers kennelijk ontgaan. Hier ligt ruimte om dit meer onder de aandacht te brengen bij gebruikers.

• Het vinden van boeken gaat niet altijd even soepel: 18% is ontevreden over de zoekcategorieën en 15% over de zoekfunctie. De gebruikers 

van luisterboeken (en daarmee ook vaker de wat jongere groepen)  zijn nog iets vaker ontevreden hierover.

6%

3%

15%

12%

30%

14%

21%

16%

42%

36%

44%

46%

12%

22%

13%

21%

9%

23%

4%

De tips en inspiratie voor nieuwe boeken om te
lezen / luisteren

Het kunnen toevoegen van een boek aan je
favorieten

Een boek vinden met behulp van de categorieën
in het menu

Een boek vinden met behulp van de zoekfunctie

Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Weet ik niet / geen mening

Hoe tevreden ben je over:  

Basis: totaal  (n=987)

Gebruikers van luisterboeken en hoogst 

opgeleiden zijn iets vaker (zeer) ontevreden

Lezers van e-books en 70+ers weten vaker niet 

dat deze functie er is (of gebruiken het niet)

Luisterboek-gebruikers en jongste groepen  

zijn wat vaker ontevreden
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Waardering e-boeken en 

luisterboeken
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Het gebruik van e-books krijgt een 7,9; luisterboeken een 7,6.

5% 25% 69%

Onvoldoende (5 -) Voldoende (6 of 7) Goed (8 +)

7,9

gemiddelde

• Lastig te zien of je iets al gelezen hebt. Het blijft 3 

weken op je boekenplank staan

• Na afsluiten en openen boek in app, of van staand naar 

liggend en terug, kom je niet op de juiste pagina 

terecht, maar 2 of 3 pagina's terug.

• Zoekfunctie werkt slecht.

• Op e-reader zetten is een drama.

• Als je eenmaal geregistreerd en ingelogd bent, gaat het 

prima. 

• Altijd beschikbaar (niet uitgeleend). 

• Genoeg keus. Functioneert prima

Welk rapportcijfer geef je het gebruik van e-books van de online Bibliotheek?

Basis: e-book lezers  (n=817)

9% 26% 65%

Onvoldoende (5 -) Voldoende (6 of 7) Goed (8 +)

7,6

gemiddelde

Welk rapportcijfer geef je het gebruik van luisterboeken van de online Bibliotheek?

Basis: luisterboek-gebruikers  (n=386)

• Eenvoudig makkelijk en op ieder moment bereikbaar

• Heel simpel. Met een paar klikken kun je luisteren

• De kwaliteit van de voorlezers is over het algemeen 

uitstekend.

• Graag luisterboeken zelf kunnen verwijderen

• Als ik de timer aanzet, gebeurt het vaak dat het boek 

een aantal hoofdstukken teruggaat.

• Er is vaak iets mis. Soms ontbreekt een hoofdstuk. Timer 

werkt niet altijd goed.

• De luisterboeken voor volwassenen zijn beperkt qua 

aanbod. Zoeken in de zoekbalk gaat ronduit slecht.

Lezers die de e-reader gebruiken zijn iets minder positief en geven een 7,6 aan het gebruik van e-books.



• Bijna één op de vijf is ontevreden over de collectie, deze mag uitgebreider.

• Het proces van het lenen, gaat soms moeizaam. Met name bij het gebruik van een e-reader: 26% van de 156 e-reader-gebruikers is 

(zeer) ontevreden over het proces van downloaden van e-books op de e-reader. 

19

De meeste kritiek krijgen de technische aspecten – met name proces 

bij de e-reader - en de (te krappe) collectie

4%

7%

8%

5%

15%

19%

3%

2%

12%

13%

19%

15%

6%

8%

53%

49%

47%

41%

51%

52%

25%

30%

15%

17%

36%

34%

De uitleg en informatie over het
leenproces

Het proces van het lezen en lenen van e-
books (de techniek)

De collectie van e-books (het aanbod)

Het proces om e-books op je e-reader te
zetten*

Het lezen van e-books via de online
Bibliotheek-app*

Het lezen van e-books via
onlinebibliotheek.nl*

Hoe tevreden ben je over...

Basis: e-book lezers  (n=817)

Hoe tevreden ben je over...

Basis: luisterboek-gebruikers (n=386)

11%

15%

5%

0%

13%

24%

9%

15%

50%

46%

49%

55%

22%

12%

33%

25%

Het proces van het lenen van
luisterboeken (de techniek)

De collectie van luisterboeken (het
aanbod)

Het luisteren van luisterboeken via de
online Bibliotheek-app

Het luisteren van luisterboeken via
onlinebibliotheek.nl*

(zeer) ontevreden       ontevreden       neutraal       tevreden       (zeer) tevreden      Weet niet

* Alleen gevraagd indien relevant, lagere n
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Als spontaan verbeterpunt noemt men vaak het kunnen inleveren voor 

de leentermijn is verstreken, zowel bij e-books als luisterboeken

Inleveren

“Boeken kunnen inleveren 

zodat je niet tegen 

maximum van 10 boeken 

lenen aan loopt”

“Als je 10 boeken hebt gelezen, 

moet je wachten totdat er 1 uit 

de app is verdwenen, voordat je 

een nieuw boek kan toevoegen”

Aanbod
“Ik mis soms boeken die in een 

reeks geschreven zijn, omdat ze 

niet allemaal beschikbaar zijn”

“Niet altijd tevreden met 

de collectie. Er zijn te veel 

b-boeken. Kindercollectie

mag ook uitgebreider”

Vindbaarheid

“Ik vind geen uitgebreid genre 

alleen spanning roman jeugd en 

literatuur

“Betere zoekfunctie op 

thema. Veel meer 

specificeren”

“Favorieten: zou echt heel tof 

zijn als je die zou kunnen 

ordenen

“Bij zoekfunctie moet je 

foutloos titel of naam 

schrijver invoeren. Wellicht 

kan dit verbeterd worden.

Inleveren

“Boeken kunnen inleveren 

als je klaar bent met 

luisteren.”

“Als ik meerdere boeken 

na elkaar wil lezen kan ik 

geen ruimte maken”

Aanbod

“De nieuwste boeken 

beschikbaar.”
“vergoot het aanbod van 

online boeken. Het aanbod 

is nu zeer summier”

Downloaden

““soms kan een boek niet 

geheel worden gedownload, 

wat niet leuk is als je daar pas 

halverwege het boek achter 

komt (en dus het einde mist).”

“Het downloaden is altijd 

een gedoe. Ik kan het 

scherm bijna niet aanraken 

of alle boeken die ik allang 

uit heb gaan ook weer 

downloaden”

“Ruime keuze en veel nieuwe 

boeken

“.. Ik heb er maximaal 10 die ik 

tegelijkertijd mag lenen. Het is 

erg fijn als je deze ook weer 

direct mag verwijderen als je 

dan klaar bent”
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Oordeel over de app



Zeven van de tien gebruikers van de nieuwe app vinden deze (heel) 

gebruiksvriendelijk. 
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• De gebruikers van (alleen) luisterboeken zijn iets gematigder enthousiast; zij vinden de app minder vaak (heel) gebruiksvriendelijk (59%) 

dan de rest en zijn vaker neutraal in hun oordeel. 

4%

3%

7%

2%

9%

10%

7%

8%

17%

16%

26%

13%

57%

55%

51%

64%

14%

16%

8%

14%

Totaal

e-books

luisterboeken

beiden

Heel gebruiksonvriendelijk Gebruiksonvriendelijk Neutraal Gebruiksvriendelijk Heel gebruiksvriendelijk

Hoe gebruiksvriendelijk vind je de online bibliotheek-app?

Basis: allen die de app gebruiken voor e-books of luisterboeken (n=762)



Het lijkt er op dat een kwart van de app-gebruikers niet weet dat je een 

preview kunt lezen of beluisteren, of deze in elk geval niet gebruikt.

23

• Onder de –booklezers heeft 30% geen mening (kent de preview-mogelijkheid niet of gebruikt deze niet), onder de luisterboekluisteraars is 

dit 17%.

• Eén op de tien app-gebruikers is ontevreden over de preview. Bij de luisterboek-gebruikers is dit 17%.

2%

1%

4%

1%

8%

6%

13%

8%

20%

20%

20%

21%

34%

34%

29%

36%

12%

9%

16%

15%

24%

30%

17%

19%

Totaal

e-books

luisterboeken

beide

Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden Weet ik niet / geen mening

In hoeverre ben je tevreden over het kunnen bekijken of beluisteren van een preview in de online bibliotheek- app?

Basis: allen die de app gebruiken voor e-books of luisterboeken (n=762)
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Profiel



Twee derde van de respondenten is 60+ en ruim acht van de tien 

zijn vrouwen.

25

• Onder de ondervraagde luisterboekgebruikers bevinden zich wat meer jongere gebruikers (onder de 50 jaar). 

1%

0%

2%

0%

1%

1%

1%

1%

6%

3%

8%

13%

11%

9%

18%

15%

20%

18%

21%

27%

32%

34%

31%

26%

27%

33%

16%

16%

Totaal

e-books

luisterboeken

beide

Onder de 20 jaar 20 tot en met 29 jaar 30 tot en met 39 jaar 40 tot en met 49 jaar

50 tot en met 59 jaar 60 tot en met 69 jaar 70 jaar of ouder Wil ik niet zeggen

man
15%

vrouw
83%

LET OP: deze percentages kunnen beïnvloed zijn door manier van werven (grotendeels via de app). E-readergebruikers en daarmee ook een groep wat jongere 

bibliotheek-leden zijn ondervertegenwoordigd.



De respondenten zijn relatief vaak hoog opgeleid (HBO+).
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• Onder de luisterboekgebruikers (en gebruikers die zowel luisterboeken als e-books gebruiken) is het opleidingsniveau nog vaker hoog. 

1%

1%

1%

0%

12%

16%

8%

6%

9%

9%

7%

9%

16%

16%

17%

13%

40%

38%

39%

46%

16%

13%

19%

21%

Totaal

e-books

luisterbo
eken

beide

Geen/basisschool LBO/VMBO/MAVO HAVO/VWO MBO HBO WO
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