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NL publiek LuisterBieb-gebruikers 

49% 21% 51% 75%

Man Vrouw

In het voorjaar van 2017 werd er een onderzoek gehouden 
onder gebruikers en niet-gebruikers van de LuisterBieb.

Gebruikers van luisterboeken zijn van alle lee�ijden, het valt 
wel op dat zij vaker vrouw en hoogopgeleid zijn. Zowel 
kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen maken 
gebruik van de LuisterBieb. De LuisterBieb bedient een 
brede doelgroep wat aansluit bij de maatschappelijke 
func�e van de Koninklijke Bibliotheek. 

- Gebruikers LuisterBieb (Respondenten zijn geworven via de nieuwsbrief en via de actueel pagina in de app) 
- Nederlans publiek geïnteresseerd in lezen (zijn a�oms�g uit het internetpanel StemPunt van Mo�vac�on)

Wat voor type boeken luister je meestal?

Geschiedenis

Hoorcolleges

Filosofie

Fic�e

Informa�ef

Hoorcolleges

Geschiedenis

Psychologie

Spanning

Romans

SF/Fantasy

Young adult

Luisterboeken voor de leeslijst
(HAVO/VWO/VMBO)

56%

43%

21%

17%

17%

Romans

Spanning

Young adult

Jeugd/jongeren

Luisterboeken voor de leeslijst
(HAVO/VWO/VMBO)

61%

60%

26%

21%

16%

49%

49%

22%

49%

49%

22%

24 t/m 34

35 t/m 44

t/m 24

55 t/m 65

66 en ouder

45 t/m 54

12%

7%

18%

9%

19%

18%

22%

22%

21%

18%

9%

10%

Hoog Midden Laag

26%

52% 53%

32%

21%

6%

Noord

Oost

West

Randgemeenten

Zuid

3 grote gemeenten

13%

30%

10%

21%

23%

5%

26%

8%

17%

12%

4% 3%

LuisterBieb doelgroep

LuisterBieb-gebruikers

55% 23% 9%

Ik leen luisterboeken 
(via een website of app)

Ik download gra�s 
legale luisterboeken

Ik heb een abonnement 
op luisterboeken

LuisterBieb-gebruikers komen aan luisterboeken via

NL publiek LuisterBieb-gebruikers 

53%

42%

45%

35%

Leesgedrag (wekelijks)

Fysieke boeken

e-books

Er staan veel
verschillende

soorten boeken, ook
voor jongens van

mijn leeftijd.

Veel luisterboekboeken
voor alle generaties.

Frequentie LuisterBieb
Wekelijks

57% 

Dagelijks

23% 

94% is lid van de bibliotheek, 
waarvan er 84% gebruik maakt van 
de premium content 

84%
94%

NL publiek

13%



Ben blij met de LuisterBieb. Ga 
zo door en perfectioneer.

Fijne aanvulling op mijn 
bibliotheek abonnement.

Over de func�onaliteiten zijn 
LuisterBieb-gebruikers redelijk 
tevreden, maar verbetering is gewenst.

Groter aanbod aan �tels

Werking van de app (func�oneren)

Actueler aanbod aan �tels

Snelheid van de app

Zoekfunc�e

Verbeterpunten

1

2

3

4

5

Divers aanbod

Gemakkelijk in gebruik

App werkt goed

Gra�s / Betaalbaar

De �merfunc�e / De slaapfunc�e

Sterke punten van de app

1

2

3

4

5

7,3

Gemiddelde 
waardering

+10

NPS*

Ik kan het 
combineren met 

een andere 
ac�viteit

Ik vind het pre�g 
om te worden 
voorgelezen

Het is 
rustgevender

De voordelen van 
luisterboeken t.o.v. boeken

63% 39% 31%

Luisterboeken zijn een aanvulling op het 
lezen van fysieke boeken en/of e-books

Belangrijkste aspecten voor potentiële 
gebruikers van de LuisterBieb
Zonder internetverbinding (offline) naar luisterboeken kunnen luisteren

Gra�s aanbod van �tels

Veel �tels binnen de genres die ik graag lees

Veel varia�e in �tels

26% 

Ruim een kwart van de 
poten�ële gebruikers is 
geïnteresseerd in de LuisterBieb 

Gebruiksintentie

Ruim een kwart van de 
LuisterBieb-gebruikers die enkel 
toegang hebben tot de gra�s 
content is geinteresseerd in een 
bibliotheek- lidmaatschap om 
toegang te krijgen tot de 
premium content 

Onder poten�ële gebruikers ligt 
deze interesse lager

29%

19%

74%

83%

Poten�ële gebruikers

LuisterBieb-gebruikers

* NPS is de mate waarin men een product of 
dienst zouden aanbevelen aan anderen.

Het aanbod van de LuisterBieb 
verdient de aandacht: ruimer aanbod 
en recentere titels zijn gewenst

De diversiteit binnen het huidige aanbod wordt gewaardeerd, 
maar de vernieuwing en keuze binnen het aanbod is te beperkt. 
Dit is vooral voor frequente gebruikers het geval

Het aanbod wordt niet door iedereen als breed ervaren, 
communiceer hier ac�ef over. Dit is een van de onderscheidende 
kenmerken van de LuisterBieb

Regelma�ge vernieuwing in het aanbod; veel wisseling in 
beschikbaarheid van het aanbod (bijv. 3 maanden beschikbaar, 3 
maanden niet beschikbaar, 3 maanden beschikbaar)

Overweeg gepersonaliseerd aanbod


