
Enquête - Wijkbibliotheken van Bibliotheek De Krook
Gent
We horen graag jouw mening over je wijkbibliotheek: ben je tevreden, heb je suggesties... Laat het
ons hier weten. Alvast hartelijk dank voor je tijd!

*Vereist

1. Deze wijkbibliotheek bezoek ik het vaakst:
Markeer s/echÍs één ovaal.

Bloemekenswijk

Brugse Poort

Drongen

Gentbrugge

Ledeberg

Mariakerke

Nieuw Gent

Oostakker

Sint-Amandsberg

Sint-Denijs-Westrem

Watersportbaan

Westveld

Wondelgem

Zwijnaarde

Mobiel Bibliotheekpunt

2.Deze wijkbibliotheken (1 of meer) bezoek ik
ook regelmatig:

Over jou...
Hier polsen we naar je woonplaats, leeftijd, gezin, thuistaal.

3. Mijn postcode is: *

4. lk ben... *

Markeer s/echÍs één ovaal.

Man

Vrouw

X



5. Mijn gebooÉejaar is: *

6. Mijn gezin: ik woon... (í of meer antwoorden mogeliik) *

Vink alle toepasselijke opties aan.

alleen

met partner

met ki nderen (altijd/meestal/soms)

met ouders

Anders:

7. Mijn kinderen zijn... (í of meer antwoorden mogelijk)
Vink alle toepasselijke opties aan.

jonger dan 3 jaar

3 tot 6 jaar

7 lol11 jaar

12lol17 jaar

18 jaar of ouder

8. Mijn hoogst behaalde diploma is... *

Markeer slechts één ovaal.

geen

basisonderwijs (lagere school)

secundair onderwijs (middelbare school)

hoger onderwijs

Anders:

9. Momenteelben ik... *

Markeer slechÍs één ovaal

student

werkloos

werkend

met pensioen

Anders:

10. lk ben geboren in... *

Markeer slechÍs één ovaal.

België

Anders:



11. Mijn ouders zijn geboren in... *

Vink alle toepasselijke opties aan.

België

Anders

12. lk spreek thuis deze taal / talen: *

Vink alle toepasselijke opties aan.

Nederlands

Anders:

Mijn wijkbibliotheek en ik
Vul deze vragen in voor de wijkbibliotheek die je het vaakst bezoekt.

13. In de bibliotheek ga ik meestal... *

Vink alle toepasselijke opties aan.

boeken, strips, films... lenen

informatie zoeken

surfen op het internet

gamen op de internet-pc

kranVtijdschrifi lezen

wifigebruiken

een activiteit bijwonen

Anders:

14. Mijn mening over wat ik leen of lees: *

Markeer slechts één ovaal per rij.

heel tevreden tevreden neutraal niet tevreden leen/lees ik niet

boeken

strips

kranten/tijdschriften

dvd's

cd's

andere

15. lk ben minder tevreden over wat ik leen/lees omdat.



16. Mijn mening over de diensten van miin wiikbibliotheek *

Markeer s/echÍs één ovaal per rii.

zeef
tevreden

tevreden neutraal
niet

tevreden
ken ik niet of

gebruik ik niet

í 7. lk ben minder tevreden over bepaalde diensten omdat...

18. Mijn mening over het gebouw van mijn wijkbibliotheek: *

Markeer slechts éen ovaal per rii.

zeef tevreden neutraal
tevreden

Terugbrengen in gelijk
welke bib
Betaalmogelijkheid
Bedrag van betalende
diensten (reserveren, te
laatgeld...)
'Mijn Bibliotheek' voor
verlengen enz
Kopièren/printen: prijs?

Kopiëren/printen: kwaliteit?

Verlengen, reseryeren...
via Gentinfo

Rekken: schikking?
Rekken: makkelijk zoeken
en vinden?
lnternet-pc's: aantal

lnternet-pc's: kwaliteit

Gebouw: aangenaam?

Gebouw: netjes?

Ruimte in de kinderbib
Ruimte in de
volwassenenbib
Ruimte in de leeshoek

Toiletten

tevreden
ken ik niet of

gebruik ik niet
niet

19. lk ben niet tevreden over ... omdat...



20. Mijn mening over de bibmedewerkers *

Markeer s/echfs één ovaal per rij.

zeer tevreden neutraal ontevreden ik heb geen contact met
medewerkerstevreden

Klantvriendelijk?

Bekwaam?

Openingsuren

Terugbrengbus

Fietsenstalling

Openbaar vervoer

Parking

Te voet

Vertelfestival

Voorleesmaand
Voorleesmoment
'Luisterende oortjes'
Jeugdboekenmaand
Huiswerkbegeleiding
(Ledeberg, Nieuw Gent)
Boek op bezoek (voorlezen
aan huis)

21. lk ben minder tevreden over de bibmedewerker(s) omdat...

22. Miin mening over de toegang tot mijn wijkbibliotheek *

Markeer slechÍs één ovaal per rij.

zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden gebruik ik niet

23. lk ben niet tevreden over ... omdat..

Activiteiten in mijn wijkbibliotheek
Vul deze vragen in voor de wijkbibliotheek die je het vaakst bezoekt.

24. Mijn mening over activiteiten voor KINDEREN in de bibliotheek: *

Markeer s/echÍs één ovaal per nj.

heel
tevreden

tevreden neutraal niet
tevreden

ken ik niet of is
er niet
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25. lk ben niet tevreden over (bepaalde) kinderactiviteiten omdat...

26. Mijn mening over activiteiten voor VOLWASSENEN in de bibliotheek: *

Markeer slechÍs één ovaalper rii.

zeet
tevreden

tevreden neutraal
tevreden

niet ken ik niet of is
er niet

Leesgroep

Cursussen Vormingplus
Digipunt (Mariakerke,
Brugse Poort, Sint-
Amandsberg)
Bib aan Huis
(thuisbezorging)

27. lk beh niet tevrêden over{bepaalde) activiteiten voor volwassenên omdat.;.

lk bliif graag op de hoogte

28. Nieuws over mijn wijkbibliotheek krijg ik graag via... *

Vink alle toepasselijke opties aan.

De Krookkrant

Folders, flyers...

Stadsmagazine Gent

Nieuwsbrief via e-mail

Sociale media (Facebook, Twitter, lnstagram

Website Bibliotheek

Catalogus Bibliotheek

Bibmedewerkers

Anders:


