
Wil je zicht op hoe het werkgebied van jouw bibliotheek eruit ziet? 

Hoe ziet de bevolking eruit naar bijvoorbeeld opleiding, inkomen, 

leeftijd enz.? Hoe zit het met de kwetsbare inwoners, de ouderen, 

de mensen met een niet-Nederlandse achtergrond? 

Als onderzoeksbureau hebben we een infographic ontwikkeld 

waarin het werkgebied van een bibliotheek in beeld wordt 

gebracht. We gebruiken hiervoor beschikbare gegevens en 

raadplegen daarvoor bronnen als Statline (CBS), Allecijfers.nl, 

Waarstaatjegemeente.nl en nog enkele andere bronnen. Deze 

bronnen genereren een schat aan informatie, maar niet altijd 

makkelijk bruikbaar of goed te vinden. 

Met deze infographic kan de bibliotheek haar beleid nog beter 

afstemmen op hetgeen nodig is in de maatschappij en hiermee 

haar meerwaarde nog beter aantonen, ook bijvoorbeeld richting 

haar subsidieverstrekker(s). Het is een document van 4 A4, mooi 

vormgegeven en makkelijk te interpreteren.

De infographic is een ideaal instrument om breed binnen en 

buiten de organisatie te verspreiden. Op de volgende pagina laten 

we zien hoe zo’n infographic eruit komt te zien. Het is een selectie

van de gegevens die in het complete instrument aan bod komen. 

In de volledige infographic die we opleveren voor jouw bibliotheek 

staan de volgende gegevens:

➢ Aantal inwoners*

➢ Aantal huishoudens*

➢ Geslacht

➢ Leeftijd*

➢ Opleiding

➢ Inkomen

➢ Migratieachtergrond*

➢ Aantal en type scholen*

➢ Aantal leerlingen scholen*

➢ Aantal leerlingen met groei/krimp t.o.v. jaar ervoor

➢ Aantal en type locaties voor senioren

➢ Sociaal economische status 

➢ Gemiddelde afstand tot aan bibliotheek*

➢ Huishoudens met bijstandsuitkering*

Op verzoek kan er nog een tweetal andere gegevens opgenomen 

worden in de infographic, vanzelfsprekend indien die gegevens 

beschikbaar zijn.

* De gegevens met een sterretjes 

zijn in het voorbeeld op de 

volgende pagina’s opgenomen. 





Wat vragen we qua inspanning van de bibliotheek? Wij als 

onderzoekers nemen al het werk op ons. Het is voor ons fijn als wij 

een contactpersoon hebben waarmee we het concept kunnen 

bespreken. 

Na goedkeuring van de offerte duurt het 2 weken voordat de concept-

infographic wordt opgeleverd. Kort na de bespreking wordt de 

infographic definitief gemaakt.

De kosten
De kosten zijn afhankelijk van het aantal gemeenten waaruit het 

werkgebied bestaat. In onderstaande tabel kun je aflezen wat dit voor 

jouw bibliotheek betekent.

Wanneer het werkgebied van jouw bibliotheek uit meer gemeenten 

bestaat, kun je er ook voor kiezen om 1 infographic voor het hele 

werkgebied te laten maken (kosten € 4.200,-).

Leden van de VOB ontvangen een korting van 5%.

Optioneel bieden wij aan om een kennissessie te koppelen aan de 

infographic waarmee nog duidelijker wordt waarvoor de cijfers 

ingezet kunnen worden (kosten € 800,-).

Heb je interesse in dit mooie product en/of heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Saskia via saskia@claudiadegraauw.nl

of Claudia via claudia@claudiadegraauw.nl

Aantal gemeenten Kosten per gemeente (excl. 
BTW)

1 € 4.200,-

2-3 € 3.350,-

Meer dan 3 € 2.850,-

Saskia von der Fuhr

Claudia de Graauw
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