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Van 18 april tot 18 mei 2017 liep de enquête Er zit muziek in de bibliotheek! in verschillende 
openbare bibliotheken. De VVBAD-vakgroep Muziek en Filmbibliothecarissen organiseerde die 
enquête om een beeld te krijgen van de bibliotheekbezoekers de naar de bib komen om muziek 
te lenen. Waarom lenen ze in een openbare bibliotheek, hebben zij een specifiek muziekprofiel, 
hoe kiezen ze muziek in de bibliotheek, welke meerwaarde hechten ze aan onze muziekcol-
lecties, wat zijn hun verwachtingen van een goeie muziekcollectie, wat verwachten ze in de 
toekomst nog meer van onze muziekafdelingen, enz. Kortom een hoop dingen die de muziek-
bibliothecarissen niet uit de statistieken kunnen halen, maar die ze wel graag willen weten om 
hun muziekaanbod nog beter af te stemmen op de gebruiker.

HISTOrIEK
In januari 2014 bracht de VVBAD-
vakgroep Muziek en Film een bezoek 
aan de Centrale Discotheek Rotterdam. 
Ze gingen daar vooral bekijken of digi-
tale muziek ook iets kon betekenen voor 
de Vlaamse openbare bibliotheken. Bij 
de nabespreking stelden de leden van 
de vakgroep vast dat ze voor het ant-
woord op deze vraag de gebruikers van 
de muziekafdeling beter moesten leren 
kennen. Uit de statistieken kunnen allerlei 
cijfers gehaald worden over de mate van 
gebruik en bezit van de muziekcollectie, 
de vernieuwingsgraad van de muziekcol-
lectie en het aantal muziekmaterialen dat 
een gemiddelde bibliotheekbezoeker per 
jaar leent, maar deze cijfers zeggen wei-
nig over de gebruikers zelf en wat zij van 
een muziekafdeling in de bibliotheek ver-
wachten. Om dit te achterhalen besloot 

de vakgroep een enquête te organiseren 
om de gebruikers van de muziekafdelin-
gen te bevragen.

SAMENSTELLINg ENqUêTE
Het opstellen van de enquêtevragen bleek 
geen gemakkelijke klus. De twaalf actieve 
leden van de VVBAD-vakgroep Muziek- 
en Filmbibliothecarissen werkten iets 
meer dan een jaar aan het samenstellen 
van een vragenlijst die voor iedereen vol-
doening kon brengen.

De enquête bestond uit zes grote onder-
delen. Er werden vragen gesteld over 
het algemene muziekprofiel van de lener, 
over het bibliotheekbezoek en het leen-
gedrag, hoe en waarom leners de cata-
logus gebruiken, en we polsten naar hun 
mening over de muziekcollectie en het 
andere muziekaanbod in de bibliotheek.

Voor dieper onderzoek naar significante 
verschillen werden vijf profielkenmer-
ken als rode draad doorheen de enquête 
meegenomen, namelijk de leeftijdsca-
tegorie, het opleidingsniveau, de aard 
van de woonplaats (stad versus kleine 
gemeente), grootte van de bibliotheek 
die de respondent gebruikt en afkomst 
(allochtoon versus autochtoon).

Om de enquête op een professionele 
manier te digitaliseren, en de antwoor-
den vakkundig te verwerken werden we 
bijgestaan door het onderzoekscentrum 
Memori (Thomas More Hogeschool).

CrOWDFUNDINg
Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krij-
gen van de gebruikers moest de enquête 
zo veel mogelijk verspreid worden, dus 
niet enkel in de bibliotheken van de 
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vakgroepleden. Daarom lanceerden we 
een oproep om te polsen of ook andere 
bibliotheken de behoefte voelden om hun 
gebruikers beter te leren kennen en de 
enquête dus mee wilden verspreiden.

Van de 120 muziekafdelingen in Vlaan-
deren zegden uiteindelijk 59 bibliotheken 
met een muziekafdeling toe om de muzie-
kenquête onder hun gebruikers te ver-
spreiden en te delen in de kosten die de 
digitalisering en professionele verwerking 
van zo’n enquête met zich meebrengt.

De bibliotheken uit de provincie Limburg 
zijn het talrijkst vertegenwoordigd, onder 
andere doordat de provincie de kosten 
voor het onderzoek gedeeltelijk op zich 
nam. In de andere provincies namen 
ongeveer een op vijf bibliotheken deel 
aan het onderzoek.

PrOFIEL VAN DE rESPONDENTEN
Een kleine 7.400 bibliotheekbezoekers 
vulden de enquête in. Alle leeftijdscate-
gorieën zijn evenveel vertegenwoordigd 
en net als het publiek in bibliotheken is de 
meerderheid van de respondenten vrou-
welijk, hoogopgeleid en met de Belgische 
nationaliteit.

MUZIEKPrOFIEL VAN DE 
gEBrUIKEr
De muziekvoorkeur van de responden-
ten gaat duidelijk uit naar de Engelstalige 
popmuziek, maar ook klassieke muziek, 
jazz, blues, film- en wereldmuziek worden 
zeer gesmaakt.

Muziek beluisteren doen zij vooral via de 
radio. Iets meer dan de helft van de res-
pondenten zegt ook muziek te luisteren 
en/of lenen via de bibliotheek of YouTube. 
Downloaden en streamen doen onze 
bibliotheekgebruikers iets minder en als 
dit gebeurt worden voornamelijk gratis 
streamingdiensten geraadpleegd. Bijna 

de helft gaat ook naar concerten en fes-
tivals om muziek te beleven.

De klassieke media (radio/tv) en ook 
internet zijn voor de respondenten de 
belangrijkste kanalen voor het ontdek-
ken van muzikale nieuwigheden. Slechts 
een op drie respondenten gebruikt de 
bibliotheekcollectie voor het ontdekken 
van nieuwigheden. Muzieksuggesties van 
vrienden of artikels in kranten en week-
bladen zijn in deze ontdekkingstocht net 
iets belangrijker voor hen, terwijl sociale 
media en concerten hierin slechts een 
kleine rol spelen.

BIBLIOTHEEKBEZOEK
De muziekafdeling wordt voornamelijk 
toevallig ontdekt bij een bezoek aan de 
bibliotheek. Het zijn dus niet onze web-
sites, facebookpagina’s, blogs, rondleidin-
gen of andere bibliotheekactiviteiten die 
mogelijke gebruikers naar de muziekaf-
deling lokken.

Niettemin staat de meerwaarde van een 
muziekafdeling in een bib bij de respon-
denten als een paal boven water. De aan-
wezigheid van muziek die je elders niet 
meer vindt, het feit dat de collectie wordt 
samengesteld door specialisten, de actu-
aliteitswaarde, thematafels en -folders, 
enz. worden door het merendeel van de 
bibliotheekgebruikers zeer naar waarde 
geschat.

Snuisteren in de collectie of gericht zoe-
ken via de catalogus blijven de belang-
rijkste manieren om muziek te kiezen uit 
de collectie. Naar de toekomst toe staan 
vooral attenderingen en thema- en aan-
winstenlijsten op het verlanglijstje. Ook 
advies van bibliotheekmedewerkers vin-
den respondenten steeds belangrijker.

Meer dan driekwart van de respon-
denten vinden advies van het biblio - 

theek personeel ook bij het digitale 
muziekaanbod op het web wenselijk.

LEENgEDrAg
Ongeveer de helft van de responden-
ten bezoekt op regelmatige basis de 
muziekafdeling (minstens één keer per 
maand).

De uitgeleende muziekgenres zijn vrij 
divers. Meer dan één op drie responden-
ten leent klassieke muziek, filmmuziek, 
folk/wereldmuziek, jazz/blues of metal- 
en rockmuziek uit. Ongeveer een kwart 
van de respondenten zegt nooit nieuwe 
cd’s, klassiekers of verzamelcd’s te lenen 
in de bibliotheek.

De gebruikers lenen ook andere muziek-
materialen in de bibliotheek. Vooral con-
certopnames en muziekdocumentai-
res worden op dit vlak zeer gesmaakt. 
Driekwart van de respondenten leent 
daarnaast ook boeken uit in de biblio-
theek. Slechts drie procent van de res-
pondenten bezoekt enkel de muziekaf-
deling.

Zeventien procent van de ondervraagden 
leent muziekmaterialen uit voor anderen, 
voornamelijk voor kinderen of een part-
ner. Ongeveer een kwart is ook lid van 
een andere bibliotheek voor het lenen van 
muziekmaterialen.

CATALOgUSgEBrUIK
De catalogus wordt door driekwart van 
de ondervraagden gebruikt om muziek 
te zoeken. Voor het merendeel lukt dit 
ook zonder hulp van een bibliotheekme-
dewerker.

Veel respondenten zoeken af en toe een 
specifiek muzieknummer in de catalogus.
Meer dan de helft vindt muziekrecensies 
en waardeoordelen een interessante aan-
vulling voor de catalogus.

“ DE MEERWAARDE VAN EEN MUZIEKAFDELING IN DE BIB 
STAAT ALS EEN PAAL BOVEN WATER.
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de VaKGroep MuzieK- en 
filMBiBliotheCarissen 
BiJ de VVBad

Deze vakgroep focust zich op muziek en 

film in de openbare bibliotheek. Een van 

hun centrale vragen is hoe het muziek- 

en filmaanbod van bibliotheken blijvend 

kan bevorderd worden in een steeds 

evoluerend klimaat? De vakgroep, die 

deel uitmaakt van de sectie Openbare 

Bibliotheken, streeft naar een maxima-

lisatie van de AVM-afdeling. Of eenvou-

dig gezegd: Het optimaal benutten van 

de schat aan materialen die deze afde-

ling rijk is.

TEVrEDENHEID OVEr DE 
MUZIEKCOLLECTIE
De muziekcollecties van openbare biblio-
theken voldoen aan de verwachtingen 
van de gebruikers. Een kleine groep 
schat die zelfs boven hun verwachtingen 
in, maar daartegenover staat een even 
kleine groep waarvoor de collecties dan 
weer niet voldoen. Het is vooral de diver-
siteit en de grootte van de collectie en 
in mindere mate de beschikbaarheid van 
nieuwe geluidsdragers die hierin de door-
slag geven.

Een luisterpunt (online of in de bib), een 
thematafel en een rek met nieuwighe-
den is voor één op vijf respondenten een 
belangrijk kanaal om geïnformeerd te 
worden over de collectie.

De fysieke muziekcollectie vervangen 
door een digitale collectie binnen de 
muren van de bib stuit op veel tegen-
stand. 80 procent van de gebruikers 
zou afhaken; 87 procent zou bovendien 
nooit willen betalen om cd’s ook online 
te beluisteren. Opmerkelijk: hoe hoger 
het opleidingsniveau, hoe kleiner de 
bereidheid om nog naar de bibliotheek 
te komen als de cd’s enkel nog digitaal 
aangeboden zouden worden.

BELEVINg
Muziekbeleving mag voor velen uitgebrei-
der zijn dan enkel cd’s uitlenen. Vooral 
lezingen door muzikanten of op een inter-
actieve manier kennismaken met muziek, 
bv. via touchscreens in de bib zien velen 
als een belangrijke meerwaarde. Wie 
jonger is dan dertig heeft qua beleving 
hogere verwachtingen van de muziekaf-
deling. Een weekdagavond is het meest 
populaire tijdstip voor deelname aan 
muziekactiviteiten in de bib, gevolgd door 
zaterdag en zondag.

TOT SLOT
Het onderzoek wijst uit dat de huidige 
gebruiker van de muziekafdeling de 
fysieke muziekcollectie nog steeds sterk 
naar waarde schat. De suggestie om de 
fysieke collectie te vervangen door een 
digitale collectie wordt negatief onthaald. 
Betalen voor het gebruik van deze collec-
tie intra muros blijkt zelfs uit den boze.

Toch zien we dat digitale kanalen in de 
muziekbeleving en de kennismaking 
met muziek hun plaats hebben opgeëist. 
YouTube, streamen en downloaden (wel-
iswaar grotendeels gratis) rukken op.
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De sterkte van de muziekafdelingen ligt 
precies in de fysieke collecties. De diver-
siteit en een aanbod dat niet meer op 
de commerciële markt en op de digi-
tale platforms te vinden is betekenen de 
meerwaarde van de muziekafdelingen. 
Er zijn uiteraard verbeterpunten, maar 
de collectievormer als doorwinterde 
muziekspecialist is het bindmiddel tus-
sen muziekliefhebber en bibliotheekcol-
lectie. De muziekcollectie is één zaak, het 
beleven van muziek binnen de muren van 
de bibliotheek is een andere. En muziek-
beleving blijkt zeker ook gewenst. Willen 
we een muziekafdeling behouden, dan 
moeten we een actieve muziekbeleving 
stimuleren. Door actieve muziekbeleving 
te stimuleren zal de muziekafdeling haar 
sociale functie behouden en versterken. 
Luisterposten installeren, lezingen geven, 
concerten organiseren, inspelen op de 
muzikale actualiteit, enz. zijn dingen die 
uit de bevraging komen als gewenst.

De muziekafdeling moet ook een bege-
leidende rol gaan spelen. Ze zal enerzijds 
aanbevelen, adviseren en doorverwijzen, 
en anderzijds wegwijs maken in het grote 
digitale aanbod. De muziekafdeling kan 
een rol spelen in de democratische toe-
gang tot digitale muziekbestanden en een 
duidelijker rol van gids op zich nemen. 
Het is belangrijk om de blik te richten naar 
online diensten en een businessmodel dat 
in andere Europese landen wordt uitge-
probeerd vanuit de bibliotheeksector.

TOEKOMSTPErSPECTIEVEN
Het rapport geeft ons een beter zicht 
op het publiek van de muziekafdeling en 
maakt ons duidelijk dat er nog veel kan-
sen voor het grijpen liggen om muziekaf-
delingen aantrekkelijker te maken voor 
bibliotheekgebruikers.

We kunnen en mogen meegaan met 
onze tijd, niet door zelf een digitale col-
lectie aan te bieden, maar eerder door 
bestaande platforms te gebruiken om als 
bib muziek aan de man te brengen: zelf 
lijstjes maken, fysieke thema’s in de bib 

ook digitaal doortrekken en zo een klein 
plekje veroveren in het digitale landschap.
De muziekafdeling van de toekomst zal 
minder statisch moeten zijn, misschien 
meer op een huiskamer moeten gaan 
lijken waar mensen graag vertoeven en 
haast ongemerkt iets bijleren over muziek. 
Deze aantrekkelijke muziekafdeling waar 
altijd wat te beleven valt, zal ook andere 
bibliotheekgebruikers aanmoedigen om 
te komen kijken en luisteren.

Muziekbibliotheken zullen op zoek moe-
ten gaan naar nieuwe, aantrekkelijke 
manieren om muziekliefhebbers en biblio-
theekgebruikers te leiden in hun zoek-
tocht naar muziek. We moeten een ver-
haal vertellen over muziek en daarvoor 
zoeken naar de meest gepaste manieren 
om dat te doen, fysiek in de bib én online.
Onze sterktes verdienen zeker wat extra 
promotie. We zullen moeten durven inzet-
ten op nieuwigheden en minder voor de 
hand liggende dingen. Als specialisten is 
het onze taak bibliotheekgebruikers te 
begeleiden en informeren over de beste 
tools die er online zijn. We kunnen work-
shops gaan geven rond digitale muziek: 
streamingdiensten, muziekapps, hoe 
muziek streamen naar je boxen, enzo-
voort, want velen zijn hierin echt nog niet 
helemaal thuis. Het is duidelijk dat leners 
dat belangrijk vinden.

De muziekafdeling is dus zeker nog niet 
afgeschreven. Er zit inderdaad nog veel 
muziek in de bib!

Het volledige rapport bevat nog heel wat 
meer gegevens over de gebruikers van de 
muziekafdeling van openbare bibliotheek 
en gaat onder meer dieper in op de ver-
schillen en/of gelijkenissen die er zijn naar 
leeftijdscategorieën, aard van de woon-
plaats (stad of platteland), opleidingsni-
veau, grootte van de bib en etniciteit van 
de gebruiker. Geïnteresseerd? Het volle-
dige rapport is te verkrijgen voor een for-
faitaire bijdrage van 100 euro en kun je 
opvragen via het VVBAD-secretariaat. 
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