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De derde editie van Renew the Book – Innovation Award nodigt indieners uit om innovaties in te zenden die, op 
welke manier ook, ten gunste komen van de lezer. Diverse bedrijven en organisaties hebben naar aanleiding van 
deze oproep innovaties ingediend. Om een indruk te krijgen wat zoal de wensen van de lezer zouden kunnen zijn,  
is in november 2020 een enquête gehouden onder de leden van Hebban.nl, waarin gevraagd werd voor welke  
problemen lezers graag een oplossing of innovatie zouden zien. 

De enquête is ingevuld door 493 actieve en bevlogen lezers, waarbij dient te worden opgemerkt dat dit antwoorden 
zijn van lezers die actieve lezers zijn, bovengemiddeld betrokken zijn bij het product boek. De opmerkingen die de 
respondenten bij sommige antwoorden hebben gegeven, en die ze aan het einde hebben achtergelaten, zijn 1-op-1 
overgenomen, wat sommige schrijf- en stijlfouten kan verklaren. 

TEL  06 505 267 00
INFO@RENEWTHEBOOK.COM
WWW.RENEWTHEBOOK.COM

Renew the Book: De lezer aan het woord

Leeftijd 

< 15 0%
16 - 20 2%
21 - 25 6%
26 - 30 6%
31 - 35 6%
36 - 40 6%

41 - 45 11%
46 - 50 11%
51 - 55 13%
56 - 60 13%
61 - 65 12%
> 65 14%

Ben je een man of een 
vrouw (of anders?)

Hoeveel boeken 
lees je (per jaar)? 

Wat lees je? 
(meer keuzes mogelijk) #

man
22%

vrouw
78%

1-5       3%

6-1 9%

11-15 12%

16-20 11%

>20 66%

 Papieren boeken 
 E-books op een e-reader 
 E-books op een tablet 
 Luisterboeken

363

215

117
76



Hoe kom je aan de boeken die je leest? (meer keuzes mogelijk)

Hoeveel uur per week besteed je aan het lezen van boeken?

Minder dan 1 uur  2%

1 tot 3 uur  13%

3 tot 5 uur  17%

5 tot 7 uur  21%

Meer dan 7 uur  47%

 Ik koop ze in de boekhandel 297

 Ik koop ze online 224

 Ik leen ze in de bieb 143

 Ik haal ze uit een minibieb 41

 Ik koop ze bij de kringloop  97

 Ik leen ze van bekenden 87

 Ik luister naar luisterboeken 51

 Ik lees/luister ze bij streamingdiensten 48

Anders, nl.:
• Ik win ze
• Via Bookchoice
• Van uitgevers en auteurs dit zijn dan recensie-exemplaren.
• Krijg ze cadeau van anderen.
• Tweedehands markten
• Soms win ik een leuk boek.
• Recensie-exemplaren van uitgevers, winacties 
• Recensent bij Thrillzone
• Luister boeken lenen bij de bieb app.
• Lid van bookchoice 
• krijgen en doorgeven
• Krijg ze om te recenseren en via leesclubs en winacties.
• Kobo plus
• Ik win ze of krijg ze.
• Ik win ze bij prijsvragen.
• (ik win ze :-)



 Literatuur 209

 Young Adult 98

 Romantische fictie 132

 Thrillers 200

 Detectives 137

 Literaire Thrillers 165

 Non-Fictie 164

 Biografieën 102

 Geschiedenis 98

 Filosofie 51

 Sciencefiction 41

 Fantasy 80

 Horror 21

 Anders, nl. 32

In welke genres lees je?

Anders, nl.:
• Zelfhulpboeken, gezondheidsboeken, spirituele boeken
• Feel-good-boeken
• Klassiekers, memoires
• Studieboeken: psychologie, coachen, spiritualiteit,   
 mindfullness
• Psychologie.
• Persoonlijke ontwikkeling
• Oorlogsromans
• Psychologie, Kookboeken, Marketing en business
• Kinder- en jeugdboeken 
• Wetenschappelijke boeken
• Poëzie
• Boeken voor de basisschool kinderen
• Kinder - en jeugdboeken
• Feelgood, dystopisch YA, christelijke historische 
 romans, oorlogsboeken over vrouwen
• Eigenlijk praktisch alle genres (behalve kook-, tuin- 
 en sportboeken).

• Ook kinderboeken, strips/graphic novels/manga, ...”
• Handwerk en kookboeken
• Psychologie, marketing
• Spiritualiteit
• Historische romans
• Kinder- en jeugdliteratuur
• Jeugd, strips
• Historische romans
• Ik houd van allerlei soorten boeken. Heel verschillend.
• Feelgood Romans
• Wetenschap
• Boeken over ondernemen
• Theologie & Geloofsopbouw
• Theologie
• Kinderboeken
•	 Poezie,	historische	fictie
• Kinderboeken en young adults



Op de volgende stellingen hebben de respondenten aangegeven in hoeverre zij het ‘Helemaal mee eens’, 
‘Mee eens’, ‘Neutraal’, ‘Niet mee eens’ of ‘Helemaal niet mee eens’ zijn.

Er verschijnen voldoende nieuwe boeken

Er is voldoende variatie in het aanbod van boeken

Boeken zijn er niet altijd als hardcover en dat wil ik wel graag

Helemaal niet mee eens 1%

Niet mee eens 2%

Neutraal 6%

Mee eens 24%

Helemaal mee eens 67%

Helemaal niet mee eens 0%

Niet mee eens 2%

Neutraal 9%

Mee eens 29%

Helemaal mee eens 60%

Helemaal niet mee eens 30%

Niet mee eens 18%

Neutraal 30%

Mee eens 10%

Helemaal mee eens 12%

Opmerkingen bij de vraag: 
• Ik zou graag zien bij nieuwe boeken dat er meer e-books komen.
•	 	Er	verschijnen	genoeg	boeken	maar	het	zou	fijn	zijn	als	er	meer	vertaalde	boeken	zouden	

verschijnen. Dat is voor uitgevers echter kostbaar. Een gewenste innovatie is wat mij  
betreft dat boeken in het Nederlands worden uitgegeven nadat via crowdfunding  
voldoende middelen zijn verworven. 

Opmerkingen bij de vraag: 
•  Ik vind het erg jammer dat heel veel mooie speciale edities enkel in het (vaak) Engels 

beschikbaar zijn en niet door een uitgeverij in Nederland  
worden opgepakt en aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan speciale hardcover- en  
boxedities van Harry Potter!

• Er verschijnen teveel boeken en literatuur sneeuwt daardoor onder.

Opmerkingen bij de vraag: 
• Zelf hou ik eerder van paperbacks dan van hardcovers.



Ik kan makkelijk de boeken vinden die ik zoek

Ik kan makkelijk de e-books vinden die ik zoek

Helemaal niet mee eens 2%

Niet mee eens 4%

Neutraal 15%

Mee eens 35%

Helemaal mee eens 44%

Helemaal niet mee eens 2%

Niet mee eens 4%

Neutraal 33%

Mee eens 26%

Helemaal mee eens 35%

Opmerkingen bij de vraag: 
• Online vindbaarheid lokale boekhandel kan beter
•  Gezien mijn boekensmaak (regelmatig iets oudere boeken van enkele jaren geleden)  

 gebeurt het geregeld dat een boek niet meer nieuw verkocht wordt.
•  Vaak lees ik minder boeken in minder populaire genres. Dit maakt het soms moeilijk om 

een boek te vinden die ik leuk vind. Boeken van Lucinda Riley worden veel aangeprezen 
en het is dat net alsof er niks anders leuks om te lezen is. 

• Ik weet vaak niet welke boeken is zoek. Ik zou graag online advies krijgen.
•  Ik lees in veel talen (Engels, Japans, Duits, Nederlands, etc) en Nederlandse boeken kan 

ik in Nederland het makkelijkste vinden. Engelse boeken zijn wel goedkoper bij Engelse 
webshops, dus die koop ik meestal daar. Duitse boeken haalde ik of in Duitsland zelf 
(maar op dit moment niet) of bij de Duitse Amazon (waar ze sommige Nederlandse  
boeken ook goedkoper verkopen!). Voor Japanse boeken ga ik ook naar Amazon of 
andere Japanse webshops.

•  Er zijn zoveel zoekmiddelen (multimedia enz) om de boeken te kunnen vinden die je 
graag wilt hebben. Op internet hoef je maar een zoekopdracht in te vullen om te vinden 
wat je wilt. Ook de catalogus in de bibliotheek is een prima hulpmiddel.

• Een boekenruilsite (voor in je buurt) zou ook handig zijn. 
• Objectievere informatie over een boek zou helpen om tot een goede keus te komen.“
•  Zou liever ook boeken bij de bibliotheek lenen, maar die zijn zo weinig open op tijden 

dat ik in de gelegenheid ben om boeken te halen. En kijk weleens op hun site maar veel 
boeken, die ik graag wil lezen hebben ze niet of moet je reserveren.“

•  Als ik weet welk boek ik wil, vind ik dit snel terug. Maar anders verdwaal ik in de vele 
keuzes. wat beiden goed en slecht is. Want het is leuk maar ik verlies veel tijd.

Opmerkingen bij de vraag: 
• De vraag die ik hier mis: Boeken zijn er niet altijd als e-book en dat wil ik wel graag



Boeken zijn te zwaar

Boeken zijn te duur

Helemaal niet mee eens 31%

Niet mee eens 18%

Neutraal 32%

Mee eens 12%

Helemaal mee eens 7%

Helemaal niet mee eens 8%

Niet mee eens 11%

Neutraal 36%

Mee eens 31%

Helemaal mee eens 14%

Opmerkingen bij de vraag: 
•  Voor de te zware boeken is de e-reader weer handig. Te dikke boeken hebben we de 

dwarsliggers voor. 
• Te zwaar; Maar in de vorm van Dwarsligger of EPUB natuurlijk niet!
•  Soms zijn boeken te dik en daardoor te zwaar voor lekker in de hand. De uitgever zou dat 

kunnen overwegen om dit boek te splitsen in twee delen ( bijv. De brandende kampongs 
van Generaal Spoor- Remy Limpach) 

•  Mijn antwoord op de vraag ‘Boeken zijn te zwaar’ kent een dubbelheid: thuis op de bank 
zijn de meeste boeken zeker NIET te zwaar. Boeken zijn echter WEL te zwaar wanneer ik 
onderweg ben. Dan geniet een e-book de voorkeur. 

• ik lees dikke boeken op e-book en dunne op papier/
•  Ik heb artrose in o.a. mijn handen en dikke boeken (b.v. Elizabeth George) lees ik op de 

e-reader.
•  Het gewicht van het boek speelt voor mij alleen bij reizen een rol. Daarvoor maak ik dan 

graag gebruik van dwarsliggers. 
•  Boeken zijn soms te zwaar, vooral bij reumatische aandoening. Dan kun je natuurlijk 

e-books lezen, maar daarvan is voor mij het nadeel dat ik veel te veel schermtijd maak 
naast mijn werk.

• Als ik kan lees ik het e-book altijd en ik hou er echt niet van als boeken te dik zijn.

Opmerkingen bij de vraag: 
• Soms wel, vaker midprice mag
• Sommige boeken zijn te duur, of het verschil tussen de hardcover en paperback prijs
•  Papieren boeken zijn duur. Digitale boeken (e-book en luisterboek) zijn meestal goed 

betaalbaar
• Papier een boeken vind ik te duur
•  Op de laatste vraag: begin dit jaar is de btw op boeken omlaag gegaan maar naar mijn 

idee de prijs juist omhoog. 
• Vooral e boeken zijn in het begin heel duur, vind ik. 
•  Omdat de prijs van boeken in Nederland zo hoog is (en de boektitels vaak kort verkrijg-

baar zijn) koop ik (wanneer ze verkrijgbaar zijn) ook exemplaren in de Engelse taal, deze 
zijn veelal goedkoper.

• of boeken te duur zijn? ligt vast vooral ook aan het productieproces
•  e-books lijken me vaak wel te duur, zeker gezien de vaak povere opmaakkwaliteit (slecht 

gebruik van de html/css voor de opmaak van e-pubs, niet compatibel, fancy niet functio-
nele opmaak, geen eenduidige/consistente opmaak)”

•  De basisprijs van boeken ligt te hoog. Maar aangezien ik meestal wacht tot er koopjes 
zijn, mag ik zeker niet klagen



•  Als ik kijk wat het aan tijd en energie kost voor de auteur en eventueel nog een redacteur 
betalen of corrector en het drukwerk, dan is het niet duur. Een auteur eredienst er amper 
iets aan, tenzij er meer dan 10000 boeken verkocht worden 

• Mee eens, waardoor er mensen zijn, die geen boeken kunnen kopen. 
•  In Nederland zijn boeken relatief duur, als je vergelijkt met andere landen in Europa. Als 

je niet per se hardcovers wilt zijn er in Spanje, Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld boeken 
te koop voor een veel lagere prijs. Het verschil in prijs tussen een titel in Spanje en hier 
is ongeveer 50%, dwz. een boek dat hier Euro 20,- zou kosten kost in Spanje ongeveer de 
helft. En dan heb ik het over vertaalde en niet-vertaalde titels, dus daar zit het verschil niet 
in. Bizar.

•  Ik weet niet of boeken te duur zijn, maar de BTW op alle boeken zou naar een laag tarief 
moeten - lezen moet zo toegankelijk mogelijk zijn.

•  Ik vind dat een nieuw verschenen boek erg duur is en het prijsverschil tussen een e-book 
en een echt boek erg groot

•  Ik vind boeken wel duur maar denk ook dat ze zoveel  moeten kosten. ik kan dus niet 
zoveel kopen als ik wel zou willen 

• Ik koop boeken alleen als ze in de aanbieding zijn.
•  Ik heb zelf mijn debuut uitgegeven. (Een nieuwe Rembrandt?) Daar steekt mijn ziel in, 

maar ook enorm veel werk. Het lijkt me rechtvaardiger de prijs zo te houden, maar het 
deel van de auteur groter te maken. En dat heeft niets te maken met ‘mijn’ deel, maar ik 
gun het die andere schrijvers, die er wellicht veel meer tijd in steken.

•  Ik ben bereid te betaling voor boeken, maar €20 voor een e-book of €45 voor een papieren 
boek vind ik erg veel (bijv boek van Obama)

•  Ik baal wel van de vaste prijs, maar ik snap wel dat het nodig is maar om meer mensen 
aan het lezen te krijgen denk ik wel dat het iets lager moet of anders e-books zijn gelukkig 
prima te betalen.

•  Het is jammer dat boeken duur zijn, al snap ik dat een schrijver er ook zijn brood mee 
moet kunnen verdienen en er veel uren tijd in heeft gestopt.

• Heel veel boeken zijn veel te duur. Dat geef ik er niet voor uit. E-books ook.
•  Geen idee wat een boek werkelijk kost. Maar omdat lezen zo vreselijk belangrijk is, zou 

een BTW-verlaging wel een juiste zet zijn.
•  Boeken zijn duur, maar voor mij te betalen. Zonde als mensen boeken laten liggen vanwe-

ge de prijs. 
• Epub goedkoper maken
•  Een boek kost gemiddeld genomen minder dan een avondje in de kroeg. Reizen naar 

andere werelden kan niet spannender zijn dan door te lezen. Bovendien is het veel mili-
euvriendelijker en staat de prijs niet in verhouding tot het zich daadwerkelijk verplaatsen 
naar andere oorden.

•  e-books meestal ook duur en Adobe vind ik erg ingewikkeld om op mn oude computer te 
zetten

• De e-books zijn de laatste jaren toch een stuk duurder geworden
•  De BTW op boeken mag wel weer terug naar 6% en e-books zouden een stuk goedkoper 

dienen te worden dan papieren boeken. Ook zou er een mogelijkheid moeten bestaan om 
e-books uit te kunnen lenen of weg te kunnen geven, wellicht aan maximaal 1 persoon. 
Een papieren boek kan je uitlenen of doorgeven, een e-book niet. 

•  Boekprijs tendeert omhoog , sat us prima als kwaliteit van print ed gelijke tred houdt , 
anders wordt e-book, bij steeds betere devices snel echt aantrekkelijk alternatief, kortom 
prijs jezelf niet uit de markt ....

•  Boeken, vooral anderstalige en anderstalige e-books zijn dikwijls veel duurder hier dan in 
buitenland 

•  Boeken zijn te duur is een lastig begrip. Ik begrijp dat ze geld moeten kosten voor de 
auteur, de uitgever, de boekhandel etc. Toch is het voor sommigen zo’n grote uitgave 
dat ze er niet toe komen om nieuwe boeken aan te schaffen.  Dan kom je in een vicieuze 
cirkel terecht. Ik sta achter de prijs van boeken maar ik begrijp sommigen wel als ze geen 
nieuwe boeken aanschaffen.

•  Boeken zijn inderdaad duur, maar als je dan hoort hoeveel werk er aan vooraf gaat .Wel 
vind ik de verhouding papieren boek e-book soms niet goedwat de prijs betreft. 

• boeken zijn in het buitenland ( Dld en VK) vaak stukken goedkoper
• Boeken zijn in beginsel niet te duur, maar een tegenvallend boek is vaak wel te duur. 
• Boeken zijn duur, maar ik begrijp de prijs wel! 



•  Boeken zijn duur klopt maar aan de andere kant de auteur en de boekverkoper moet hier 
ook aan verdienen.

•	 	Boeken	zijn	de	laatste	twee	jaar	wel	flink	omhoog	gegaan.	Ik	denk	dat	het	voor	veel	men-
sen niet meer te betalen is. 

• Daartegenover snap ik ook dat de auteur er wat aan wil overhouden. “
•  Boeken zijn absoluut niet te duur. Je betaald voor de auteur, de uitgeverij, de distributie, 

de winkel en ga zo maar door. Ook genoeg goedkope boeken, mid priced boeken en 
(mini) bibliotheken waar je aan je grieven kunt komen met een kleinere portemonnee. 
Soms is een nieuw boek wel wat prijzig > €25. 

•  Boeken kunnen niet te duur zijn. Schrijven is een vak, een ambacht. Degelijke vaklui horen 
goed hun brood te verdienen, amateurs moeten hun schrijfsels maar in eigen beheer 
uitgeven. Dáár dienen de vaklui bij de uitgeverijen dan weer voor.

•	 	Auteurs	hebben	recht	op	een	voldoende	financiële	waardering	voor	hun	harde	werk.	Wie	
een boek te duur vindt, moet maar een paar jaar geduld hebben of wachten tot de plaat-
selijke bieb het aanbiedt.

•  Als je veel leest is papieren boek nauwelijks te doen. Gelukkig lees ik op abonnement. 
Bespaart me veel geld

Ik zou via voice-besturing (Google Home, Siri, Alexa) boeken willen kiezen

Ik zou via voice-besturing (Google Home, Siri, Alexa) e-books willen kiezen

Helemaal niet mee eens 60%

Niet mee eens 16%

Neutraal 15%

Mee eens 5%

Helemaal mee eens 4%

Helemaal niet mee eens 50%

Niet mee eens 14%

Neutraal 26%

Mee eens 5%

Helemaal mee eens 5%

Opmerkingen bij de vraag: 
•  Voice besturing is niet per sé nodig, maar podcasts en luisterboeken via een speaker 

tijdens het koken is ideaal. dat kan ook een smart speaker zijn, maar hoeft niet natuurlijk.
•  Boeken kiezen via voice-besturing vind ik niet nodig. Daarentegen zou in boekenwinkels 

literatuur beter aangeprezen kunnen worden. In winkels liggen populaire boeken te toon-
aangevend in de winkel.

• Zou mooi zijn maar niet perse noodzakelijk
•  Voice-besturing is voor mij niet zo van belang, maar ik kan me voorstellen dat er vele 

anderen wel bij gebaat zijn.

Opmerkingen bij de vraag: 
•  Ik heb geen beeld van voice besturing in boeken. Lijkt me dat dit alleen bij e-books op een 

tablet kan? Ligt totaal aan de functie van de voicebesturing. Voor een audioboek zou het 
gunstig zijn. Hey google, Ik wil verder met mijn luisterboek lijkt me een goede command. 
Echter gebruik ik zelf geen audioboeken en zeer weinig voice besturing, waardoor het 
voor mij een gimmick zou zijn.



Het downloaden van e-books kan makkelijker

Ik kan makkelijk bijhouden welke boeken ik allemaal op mijn e-reader gelezen heb

Helemaal niet mee eens 9%

Niet mee eens 15%

Neutraal 39%

Mee eens 20%

Helemaal mee eens 17%

Helemaal niet mee eens 7%

Niet mee eens 12%

Neutraal 30%

Mee eens 23%

Helemaal mee eens 28%

Opmerkingen bij de vraag: 
•  Ik zou heel graag willen dat ik het e-book direct op mijn e-reader kan downloaden, daarom 

koop ik altijd mijn e-books bij bol com, die staan dan direct op mijn kobo e-reader en dan 
kan je ook koboplus nemen op een andere e-reader niet

• EPUB’s en bibliotheekboeken op een Kobo zetten gaat wat omslachtig (via Adobe digital)
• E-books downloaden vind ik al makkelijk genoeg.
• DRM werkt omslachtig bij lenen en op e-reader plaatsen
•  Sommige e-books zijn enkel voor Kindle beschikbaar, maar niet als epub (ik heb een 

Kobo).
•  E-books downloaden lukt mij redelijk makkelijk, maar ik kan mij voorstellen dat het voor 

oudere mensen niet altijd zo evident is.

Opmerkingen bij de vraag: 
•  Voor het lezen/zoeken van e-books gebruik ik een combinatie van mijn e-reader en apps 

op mijn telefoon: bibliotheek app om boeken te lenen of luisteren en goodreads/hebban 
app voor achtergrondinformatie. 

•  Over e-books kan ik niets zeggen, omdat ik alleen papieren boeken lees en geen e-reader 
heb.

•  Ik lees mijn e-books op mijn tablet. Ik hou bij in een schrift welke e-books ik al heb gele-
zen.

•  Ik heb een oude e-reader en mijn programma op mijn laptop hiervoor blokkeert af en toe, 
of functioneert niet zoals het moet. Boeken via Bookchoice zijn bijvoorbeeld moeilijk te 
downloaden hierdoor... 

• Bijhouden doe ik in Calibre. In e-readers is dat niet goed te doen.
•  Ben meer een conventionele lezer. E-reader voornamelijk op vakantie. Weet dat ik ezel-

soren kan maken, blader makkelijker terug in m’n papieren boek. Dan weet ik ook eerder 
of iets rechts of links stond, boven of onderop een pagina. Moet wel zeggen dat m’n 
e-reader al wat ouder is. Denk zo’n 6 a 7 jaar en toen al niet het meest luxe model was. Hij 
voldoet, en ben altijd blij met de ingebouwde verlichting en de aan te passen lettergrootte. 



Ik vind makkelijk achtergrondinfo bij boeken die ik wil lezen

Ik zou graag legaal e-books willen uitlenen

Het e-book zou een goede voorleesfunctie moeten hebben

Helemaal niet mee eens 3%

Niet mee eens 10%

Neutraal 25%

Mee eens 33%

Helemaal mee eens 29%

Helemaal niet mee eens 15%

Niet mee eens 8%

Neutraal 31%

Mee eens 21%

Helemaal mee eens 25%

Helemaal niet mee eens 16%

Niet mee eens 14%

Neutraal 40%

Mee eens 16%

Helemaal mee eens 13%

Opmerkingen bij de vraag: 
•  Papieren boeken mogen worden uitgeleend, digitale boeken niet. Er zou een technische 

oplossing moeten komen om digitale boeken niet onbeperkt te kunnen uitlenen. Bijvoor-
beeld door uitlenen toe te staan, maar hernieuwd uitlenen niet, dan na terug ontvangst 
van het uitgeleende boek. Dus van persoon A naar persoon B, dan van B naar A en vervol-
gens van A naar C etc.

• Niet uitlenen is het enige nadeel van een e-book
• Mee eens dat je ook e books mag uitlenen dit mag ook met gewone papieren boeken.
•	 	Ja	ik	zou	het	fijn	vinden	een	e-book	legaat	te	willen	uitlenen.Maar	ik	begrijp	ook	wel	dat	

een boek dan veel vaker gedeeld zou worden. Een papieren boek leen je maar aan 1 
persoon tegelijk uit.

•  In Vlaanderen kan je al legaal e-books lenen. Dat is een initiatief van het Bibliotheekwe-
zen en kan met een bibliotheekkaart. Maximaal 2 boeken tegelijk, maximaal 42 dagen te 
lezen. Je lidmaatschap wordt er niet duurder Door. 

• Het delen van e-books over meerdere devices ,bv binnen 1 gezin kan “ soepeler “ ...
• e-book idd mogelijk uitlenen of legaal kunnen verkopen zou een idee zijn

Opmerkingen bij de vraag: 
•  Meer voor mensen met een verstandelijke beperking of ernstige dyslexie vergrote kinder-

boeken, enz.
•  Op mijn Kobo is alles zwart wit, zó jammer van die mooie boekcovers, graag meer kleur, 

en als er ook luisterboeken op konden was ik helemaal happy.
•	 	Het	zou	fijn	zijn	als	je	voor	een	luisterboek	zelf	de	stem	kunt	kiezen	waar	je	naar	wilt	

luisteren en evt ook het tempo, soms wordt er heel traag voorgelezen.



Uitwerking reacties van lezers op de vraag: ‘Is er iets wat jij als lezer kunt bedenken waar nou eindelijk eens een 
oplossing voor moet worden bedacht?’. De reacties zijn gerubriceerd, geredigeerd en waar mogelijk ingekort, 
zonder afbreuk te doen aan de inhoud van de reactie. 

Prijzen (van boeken en e-books)

Interactiviteit in boeken 

•  De wet op de vaste boekenprijzen is heel goed, maar het zou mooi zijn als er een paar keer per jaar (bijvoorbeeld 
tijdens	de	Boekenweek?)	een	actie	komt	om	boeken	tegen	een	flinke	korting	aan	te	schaffen.	Dat	maakt	ze	bre-
der bereikbaar, ook voor mensen/kinderen met minder budget. 

• Boeken moeten niet te duur worden. Lezen mag niet elitair worden”
•  Lezen kan soms een dure hobby zijn. Ik lees heel snel en daarom lees ik dus e books. Deze zijn goedkoper (en 

nemen geen plaats in beslag). Maar zo’n 20 euro voor een papieren boek wat ik vervolgens in 1 dag uit heb... is 
mij te gek. 

• na de BTW verlaging zijn E-boeken niet goedkoper, maar juist duurder geworden.
•  E-books vind ik redelijk aan de prijs blijven in vergelijking tot papieren boeken. Zeker gezien de beperkingen voor 

de eigenaar (niet delen enz.)
• De prijs van de boeken. Een heikel punt. Is het zinvol bv. 1000 boeken te drukken en verkopen tegen bv. 24 euro.
• De prijs van e-books is te hoog.
• De prijs van nieuwe boeken. Volgens mij kan dit een stuk lager
•  De tarieven verlagen van de bibliotheek. Dan kunnen de meesten toegang krijgen tot het lenen en lezen van boe-

ken/e-books.
•  De vaste boekenprijs. Het lijkt me zo onrechtvaardig ten overstaan van de onafhankelijk boekhandels - en wij 

hebben in Genk een fantastische nl. Malpertuis - die het in deze tijden sowieso al moeilijk hebben. Nog geen 100 
m verder kan je soms dezelfde boeken kopen tegen zowat de helft van de prijs, omdat die keten meer middelen 
heeft. 

• dat boeken in prijs verlaagd moet worden
• Ik weet dat dit lastig is, maar de prijs van de boeken wordt steeds hoger. Dit zou wel wat lager mogen.
•  De prijs van boeken, van mij mogen er wel eens meer acties mogelijk zijn. 3 voor 2 ofzo. Als veellezer geef ik nu 

teveel geld uit aan boeken. 
•  Een juiste prijs voor een boek, en niet zoals nu dat na enkele maanden de prijs van het boek gehalveerd wordt; je 

voelt je als koper dan bedot, wat je remt om boeken bij verschijnen direct te kopen.
• Dat de vaste boekenprijs verdwijnt.
• Dat boeken kopen betaalbaarder wordt, zodat lezen echt gestimuleerd kan worden. 
• Prijs van boeken is te hoog

• Interactieve boeken... boeken waarbij afbeeldingen tot leven komen. 
•  Het probleem zit niet in het boek, dat is een medium. Het probleem zit in veranderd gedrag van lezers. Je kunt het 

medium aanpassen of lezersgedrag aanpassen. Het laatste lijkt mij moeilijker. Dus moeten er nieuwe vormen van 
lezen komen. Bijvoorbeeld interactiever.

•  Echte interactie: Vergelijkbaar met wat de Correspondent doet: URL’s inbouwen in boeken (can via QR codes in 
papieren boeken!) naar uitleg over onderwerpen. Maar dit kan ook verwijzen naar de ‘lezers-community’ van dat 
boek, daar komen alternatieve plot, extra hoofdstukken, verdiepingen, verwijzingen, kortom verrijkingen van dat 
boek.	Op	z’n	minst	een	goede	biografie	van	de	schrijver	met	uitleg	hoe	deze	tot	zijn	thema	kwam	enzovoort.”

•  In elektronische boeken het gebruik van hyperlinks om meer achtergrond informatie te krijgen over gerelateerde 
gebeurtenissen	en	over	verklaringen/definities	van	in	het	boek	gebruikte	woorden.	

•	 	Boeken/historische	romans,	waarin	kunstvoorwerpen	of	historische	figuren	voorkomen	voorzien	van	hyperlinks	
naar gedetailleerdere informatie.”

•  En wellicht een QR code in het boek zodat het mogelijk is om achtergrondstukken erover te lezen. Of toekomstige 
herzieningen die dan zichtbaar zijn.”

•  Meer visualisaties creëren (tekst en beeld) om door kleine previews al helemaal in een boek te zitten. Bij mijzelf 
is de afweging om te starten met lezen of een boek te kopen afhankelijk van de ‘look&feel’ die ik vooraf krijg. 
Wanneer je al een verbeelding kan maken van wat je gaat lezen zorgt dat ervoor dat de eerste indruk gemaakt is 
en je het boek niet meer vergeet of loslaat.



•  Voor kookboeken: QR Codes of linkjes naar instructievideo’s in boek, Ingrediënten code scannen, zodat je op 
webshop kan bestellen en je dag later aan de slag kunt met het recept, Het zou daarnaast supertof zijn als je in 
een app op je favoriete ingrediënten kan zoeken en daarbij het perfecte boek kan vinden die in jouw smaakstraat-
je past.

• Misschien kinderboeken met kleur elektronisch meer promoten, zelfs interactief maken.  
•  Een zoekfunctie bij een papieren boek. Dat je via een link vrij eenvoudig een quote kunt opzoeken en dan het 

bladzijdenummer krijgt uit je papieren boek. 

E-books

Achterflaptekst
•	 Voor	E-Brooks	een	soort	van	achterflap	tekst
• Korte inhoud zichtbaar op de voorkant vd e reader. 
•	 Op	e-reader	t.a.t.	Een	achterflap	kunnen	lezen,	of	soms	de	stofomslag	aan	binnenkant.	
•	 Als	ik	een	boek	op	mijn	e-reader	lees	kan	ik	nooit	de	achterflap	lezen.	Dat	zou	wel	heel	fijn	zijn.	
• Achterkant van een boek is vaak lastig te lezen bij een e-book “
•  Bij e-boeken graag op p. 2 de links naar alle recensies uit tijdschriften en dagbladen. Zou ik heerlijk vinden.  

Eventuele spoilers natuurlijk vermijden ;)

Boekbeleving
•  Is beleving van het lezen van een e-book meer naar de beleving van het lezen van een pbook te ontwikkelen. Dan 

denk ik aan dat ze bij het (her)openen van een e-book direct weet hoever je bent in het boek. Een soort visuele 
leeslintjes, een ‘ezelsoor’ maken door een tik op een hoek van een pagina enz. Dan zal ereaden nog meer publiek 
vinden.

•  Een soort van boekenlegger legger voor de E-reader. Ik stop nogal eens halverwege en mis dan de boekenlegger 
•  Ik heb al vaak ervaren dat er bij een e-book verklaringen van begrippen of voetnoten achteraan opgenomen zijn 
in	het	e-book.	Daar	kom	ik	dan	achter	als	ik	het	boek	uit	heb.	Niet	erg	handig.	Het	zou	fijn	zijn	dat	er	ergens	een	
tabje is waar je naartoe kan springen zonder dat je de pagina kwijt bent die je aan het lezen bent. 

• “Een e-book dat het gevoel van een echt boek geeft. Het is nu nog teveel scherm. “

E-books uploaden
• Je e-books draadloos op je e-reader downloaden.
• Het omslachtige boeken op een e-reader zetten.
• Het gemakkelijker uploaden van e-books naar de e-reader. 
•  Boeken overzetten naar een e-reader werkt vaak een beetje omslachtig. Een boek op een telefoon of ipad zetten 

gaat snel met een app. Met een e-reader duurt het wat langer (boek downloaden op pc, openen in programma, 
e-reader aansluiten op pc en boek uploaden op e-reader). 

•  Een app, van de bibliotheek bijvoorbeeld, op de e-reader, waardoor je  boeken rechtstreeks op de e-reader kan 
zetten (zonder laptop

•	 	Het	proces	van	aanschaf	tot	inlezen	op	je	e-reader	zou	een	stuk	gebruiksvriendelijker	en	sneller	en	efficienter	
moeten kunnen.

•  Het makkelijker overzetten van boeken naar e-reader. Zoals bol op de kobo, maar dan ook voor andere gekochte 
boeken

Aanbod
• Alle papieren boeken als e book beschikbaar stellen, ook de boeken die niet meer beschikbaar zijn
• alle papieren boeken ook beschikbaar op e-reader (en voor een vriendelijkere prijs)
•  Een handige/eenvoudige manier of dienst om (oudere) boeken of boeken die alleen op papier verkrijgbaar zijn 

zelf te digitaliseren zodat je deze als e-book kan lezen.
• Een e-book abonnement waar je alle boeken kunt vinden en waarmee je de lokale boekhandel steunt. 
• Meer keuze bij online e-book abonnement 



Combi-aanschaf: P-, E- en L
• Als je een papieren boek koopt, dat je dan meteen toegang hebt tot een digitale versie als e-book of luisterboek.
• Dat als je een papieren boek koopt je er ook een epub bij zou kunnen krijgen. 
• Luisteren en lezen koppelen: als ik heb geluisterd op telefoon, kan ik op e-reader verder lezen. “
•  Dat de apps of e-readers nederlandstalige voorleesfuncties, zodat ook de beveiligde e-books in het Nederlands 

voorgelezen kunnen worden. Vanwege mijn dyslexie kost lezen me veel inspanning, dus ik luister liever.
•  Als je een boek koopt, direct beschikbaar maken als luisterboek. Ik lees (luister) soms tijdens het wandelen, en 

thuis wil ik dan gewoon verder kunnen lezen in het (e-)boek.
•  Gelijktijdige koop van boek en e-book, zodat boek zowel fysiek als digitaal leesbaar is (bij voorkeur tegen 1 prijs) 
• Eén koop voor folio, E-book en audio.
•  Dat iedereen alle boeken kan lezen ook met ernstige dylexie of blind is, enz dmv voorlezen een programma. Nu 
is	er	al	een	programma,	maar	die	is	maar	heel	beperkt	verkrijgbaar,	zou	fijn	zijn	als	mensen	met	een	handicap	er	
gewoon gratis aan kunnen komen op de één of andere manier, zodat iedereen in de maatschappij mee kan doen. 
een soort scanner voor boeken/bladzijdes.

•  Sommige schrijvers zoals bijv c lackberg en s slaughter verzamel ik op e-book en papier. zou graag willen dat ze 
samen met korting te koop zijn. dus bijv een downloadcode bij aankoop van de papieren versie

•  Makkelijk schakel/synchroniseren tussen e-book en luisterboek, combineren is nu zo’n gezoek om na wisselen 
van medium weer op juiste plek in boek te komen.

•  Als je ervoor kiest om een boek te lezen en te luisteren, dat iets bijhoudt hoe ver je bent, dus dat je e-book  
gekoppeld is aan het audiobestand. Dan kan je het beter afwisselen en bijvoorbeeld luisteren tijdens het  
wandelen of lezen in de trein.

•  Synchronisatie tussen e-book en luisterboek. Ik zou graag in een luisterboek willen kunnen ophouden en als ik 
mijn e-reader openklap verder kunnen vanaf het punt waar ik mijn luisterboek stop. 

•  Misschien dat bij de boeken die je leest of beluistert afwisselend op een e-reader, i-phone, pc of tablet, dat die 
automatisch op de bladzijde komen die je aan het lezen bent.  Soms kan het wel en dat vind ik wel makkelijk. 

•  Fysiek boek + e-book als één pakket aan te schaffen. Dan kun je op welke gewenste locatie de optimale  
uitvoering kiezen. Thuis op de bank het fysieke boek, in de trein het e-book.

•  Moeiteloos schakelen tussen lezen en luisteren, zodat ik niet hoef te kiezen voor óf een luisterboek óf een 
e-book.

•  Een app waarbij je gemakkelijk kunt switchen tussen luisteren en lezen zonder steeds op te zoeken waar je  
gebleven bent. Je leest of luistert dus verder vanaf het punt waar je gebleven was ongeacht of dat lezend of 
luisterend was. “

•  Ook de mogelijkheid om luisterboeken te ‘lezen’ via de e reader zou een fantastische vernieuwing zijn.  
(Al meen ik dat dit al een mogelijkheid is bij sommige readers).

•  Jammer dat je (nog) geen luisterboeken kan beluisteren via de e-reader
•  Dat je afwisselend kan e-lezen en luisteren; dat de app dan vervolgens weet waar je gebleven bent (ook al ben 

je net geswitcht) en dat het lezen op een ipad/telefoon dan ook goed te doen is (dat wanneer je inzoomt dat de 
bladzijde zich dan aanpast en dat je niet heel de tijd de tekst in beeld moet vegen)

Afbeeldingen en kleur
•  Titel pagina’s in kleur op de e-reader en beter beeld wanneer er een kaart of foto in een boek staat. Deze zijn  

vaak slecht te zien op een e-reader en uitvergroten maakt dat het korrelig wordt
• Mogelijkheid om op een e-reader gekleurde afbeeldingen te zien.
• Betere mogelijkheid om op een e-reader afbeeldingen te vergroten.
•	 	Foto’s,	tekeningen	en	plattegronden	zijn	in	een	e-boek/	met	een	e-reader	niet	goed	te	bestuderen.	Zou	fijn	zijn	 

als daar een oplossing voor kwam ofwel in de lay-out van het boek k ofwel met de techniek van de reader 
•  Een kleuren e-reader! Het gaat in feite om de tekst en die is uitstekend op een e-reader. Maar steeds meer zie je 

in boeken illustraties en/of foto’s welke helaas niet in kleur (nog) kunnen worden weergegeven. 
•  Ik zou best willen dat een e reader ook over een kleurenscherm beschikt. Vaak is de cover van een boek de  

trigger om het boek te kopen, maar op de reader gaat dat effect verloren.

E-books



Oriëntatie
•  Bij e-books met bijvoorbeeld voorin het boek een kaart, of een lijst met personages, makkelijker even terugslaan 

naar die pagina en weer terug naar waar je was in het verhaal.
• Op e-reader kunnen zien waar je bent zoals in het papierenboek, onafhankelijk van je lettergroottes 
•  Op e-reader makkelijker even door kunnen bladeren in een hoofdstuk, hoever nog, hoe ziet het eruit etc zonder 

kwijt te raken waar je bent
•  Ik zou eigenlijk iets terug willen bij de luisterboeken en e-books. Nu wordt je vordering in procenten aangeven. 

Eigenlijk wil je weten of je aan een dik boek of een dun boek begint.”

Bestandgrootte, afstandsbediening
•  Er zou ook iets moeten gedaan worden aan de data dat de bestanden van luister en e-books opslorpen op je 

tablet. 
• Een afstandsbediening voor de e-reader

Universele Reader & bestandsformaten
•  Het lastige labyrint waarin een e-book-lezer gevangen zit. Je denkt dat je boeken koopt, maar eigenlijk koop je het 

recht om een boek te mogen lezen. Ik heb een grote library aan boeken op Amazon, ik moet er niet aan denken 
als die ineens weg is doordat Amazon omvalt oid. Om nog maar niet te spreken van de verschillende formaten 
die niet over en weer compatible zijn,  en localizing waardoor sommige titels niet eens in Nederland te krijgen 
zijn. Lastig.

•  Een gemakkelijke toepassing waarmee je alle aangekochte e-books op e-reader kan zetten, ongeacht waar ze 
aangekocht zijn!

•  De manier waarop je e-books kunt lezen. Soms zijn het .pubs, maar nu ook al epub.3 Je hebt dan meerdere apps 
nodig om verschillende boeken te kunnen lezen.

• Betere uitwisseling e-book formats
• Cloud library per persoon onafhankelijk van waar je je e boek aankoopt
•  Verder zou het prettig zijn dat je je e-books op alle apparaten in alle apps kan openen, nu heb ik verschillende 

leesapps en staan m’n boeken verspreid. Liever heb ik ze overzichtelijk allemaal bij elkaar.
•	 Geen	apparaat	specifieke	formaten	die	je	alleen	op	een	Kindle	kunt	lezen,	maar	gewoon	alles	als	epub.
•  Een universele e-reader, waarbij je boeken van verschillende sites/leveranciers kan lezen. Dus bijvoorbeeld een 

fusie van Kindle en Kobo. Misschien dat het reeds mogelijk is om andere boeken op je eigen e-reader te plaatsen, 
maar daar heb ik nog geen idee van. 

•  Een betaalbare e-reader die ook met apps om kan gaan, zodat je bv ook luisterboeken kan luisteren. Een soort 
van alles-in-één apparaat, maar dan voor een toegankelijke prijs.

•  Ik wil heel graag een lees en luisterapp die ondanks de moeilijke techniek eindelijk kan gebruikt worden op tablet 
en e-reader.

Aanbod
• Vind het jammer dat uitgevers hun bestsellers niet beschikbaar stellen in Kobo plus of online bibliotheek
• Website met alle actieprijzen bij alle bekende aanbieders van/voor e-books.
•  Het compleet beschikbaar maken van papieren boeken als e-book, dus ook van bestaande boeken. Bibliotheken 

lopen kennelijk nog steeds tegen problemen met de uitgevers aan.

Cadeau doen, delen en uitlenen
•	 Een	manier	om	een	e-book	aan	iemand	cadeau	te	geven	(niet	via	een	boekenbon,	maar	een	specifiek	e-book).
• Het legaal uitlenen van e-boeken, zonder abonnement, doorverkopen na lezen.
• Uitlenen e-books aan vrienden 
•  Dat een epub max een bepaald keer wél te delen is met vrienden. ~> Net zoals je een papieren boek ook soms 

twee keer uitleent. Ik denk dat als het een paar keer delen mogelijk/toegestaan is het het op grote schaal ver-
spreiden van geripte eboeken minder frequent maakt.”

•  Het zou ideaal zijn als je e-booken net als papieren boeken zou door mogen geven. Dus dat er iets verzonnen 
wordt waardoor het boek maar op 1 apparaat kan worden gebruikt.

•  Dat je e-books niet weg kan geven of uit kan lenen is echt jammer. Begrijpelijk gezien de technische hobbels, 
maar wel beperkend voor het doorgeven van leesenthousiasme.

• Makkelijker delen van e-books die ik gekocht heb tussen verschillende apparaten.
• Delen van aangeschafte (betaalde e-books) eventueel met een maximaal aantal keren delen.
•  Het eeuwige euvel dat je fysieke boeken wel mag door verkopen en dat dit niet mag met e-books. Wordt het zo 

langzamerhand geen tijd de prijzen gelijk te trekken? Volgens mij is de e-reader nu zo geliefd dat er mensen zijn 
die de e-reader kiezen verkiezen boven een fysiek boek. Kan er niet iets uitgevonden worden dat het e-book maar 
maximaal een aantal keren van eigenaar kan wisselen?

E-books



Luisterboek

Papieren boek

•  Tijdens het luisteren van boeken kom ik vaak een mooie passage tegen. Bij een e-book kan ik die markeren en 
later terug vinden. Bij een luisterboek mis ik deze functie. “

•  Luisterboeken zijn altijd grote bestanden om te downloaden. Waarschijnlijk is daar moeilijk iets aan te doen, 
maar het vraagt veel opslagruimte van mobiele apparaten. 

•  Bij luisterboeken makkelijker een klein stukje terugspoelen (alsof je een pagina terugslaat) als je even iets hebt 
gemist door een storend geluid of een interruptie van de omgeving.

•  Op luisterboek beter overzicht hebben in hoofdstukken. Nu kun je sleeptimer instellen, maar ik zet liever icm 
hoofdstuk één timer.

• Elk boek zou beschikbaar moeten zijn als luisterboek 
• Nieuwe boeken eerder als luisterboek uitbrengen.”

Handige archieffunctie
• In de winkel kunnen nakijken of ik een boek al heb of niet.
•  Een app die bijhoudt wat ik in de kast of op e-reader heb. Een koppeling met kobo plus. Dat ik weet van de 

uitgever of en wanneer de ze beschikbaar komt in kobo of bookchoice. Dat ik kan zien vanuit hebban het aantal 
sterren en de rank. En dat ik bij schrijvers waarvan ik dat aangeef nieuwe boeken automatisch op mijn wensen-
lijst komen.

• Een universeel iets waar je kunt bijhouden wat je gelezen heb zoiets als streepjescode in de supermarkt.
•  Bij aankoop twijfel ik wel eens of ik een bepaald boek al in bezit heb of niet. Soms is dit erg vervelend als je een 

boek bijvoorbeeld voor een voordelige prijs ziet liggen. Dan wil je vaak snel beslissen om te kopen of niet kopen.

Handige features in gebruik
• Een goed hulpmiddel waardoor je het boek niet moet vasthouden en de bladen op hun plek blijven
•  Iets waardoor je makkelijk in bed kunt lezen, waardoor de bladzijden omslaan zonder je handen te hoeven gebrui-

ken. Dat stevig blijft liggen op de goede afstand
• Ik ben een bedlezer en dan valt mijn boek vaak ongewenst dicht of blijft niet goed open.
• Liggend lezen uit een papieren boek
•	 	Ik	ben	nu	toevallig	een	boek	aan	het	lezen	dat	automatisch	dicht	valt.	Het	zou	fijn	zijn	als	er	alleen	maar	boeken	

zouden zijn die open blijven liggen als je het op tafel hebt liggen.
•  Als je in bed ligt en op je zij lekker ligt om een boek te lezen. Dan moet je steeds van zij wisselen, wil je de andere 

bladzijde een beetje fatsoenlijk willen lezen. Het zou ideaal zijn als daar iets voor werd bedacht.

Kwaliteit van het geschrevene
•  Er zou een sterrensysteem moeten komen op het omslag waarop is aangegeven of, en zo ja in welke mate, het 

boek geredigeerd is voordat het werd vrijgegeven. Het aantal fouten in boeken - stijl-, spel- en inhoudelijke fouten 
(details die niet kloppen met elkaar, zoals bijvoorbeeld jaartallen) - neemt de laatste decennia hand over hand 
toe. Vaak ontdek je dat pas wanneer je het boek al hebt aangeschaft. Op basis van zo’n sterrensysteem kan de 
lezer de uitgeverij ‘straffen’ door het boek te negeren. Het wordt tijd dat echte redacteuren weer eens de tijd krij-
gen voor fatsoenlijke redactie (en dat inzet van studenten en stagiares verboden worden of dat dit op het omslag 
wordt vermeld).

•  Dat er in nieuw verschenen boeken geen taal-of zetfouten staan of nog erger groeve vertaalfouten zoals in de 
eerste 200 blz van “Tussen schemering en dageraad” van Ken Follet

•	 	Sommige	boeken	zijn	soms	heel	moeizaam	door	te	lezen.	Een	bepaalde	score	van	leesbaarheid	zou	fijn	zijn.	Voor	
websites wordt in SEO Yoast gebruikt - niet ideaal voor boeken omdat je er gekke zinnen van krijgt, maar toch een 
bepaalde	vorm	van	indicatie	van	leesbaarheid	zou	fijn	zijn.

• voldoende aandacht voor redactie/correctie van boeken

Verschijning van het product boek & verpakking
• Paperbacks die niet ‘kreuken’ op de rug.
• dat een boek makkelijk open te houden is zonder de rug enorm te beschadigen.....
• Dat er geen vouwen in de kaft komen.
• Betere verpakking bij verzenden. Ik wil geen deuken in mijn boek
•  Van elk boek zou een hardcover versie moeten bestaan zodat je kan kiezen en niet nadat het boek tijd verscheen 

maar onmiddellijk



De achterflap
•	 Tekst	op	achterflap	verwijderen	om	lezer	niet	te	beinvloeden.
•	 	Het	gebeurt	me	regelmatig	dat	de	achterflap	afwijkt	van	wat	er	in	het	boek	afspeelt.	Daar	zou	wat	meer	waar-

heidsgetrouw neergezet moeten worden.
•	 	Op	de	achterflap	wil	ik	een	korte	biografie	van	de	auteur.	En	onmisbaar	voor	mij:	een	VOLLEDIGE	chronologische	
bibliografie	van	de	auteur,	ongeacht	de	uitgeverij	waar	eerdere	boeken	zijn	uitgegeven.	

•  Als lezer zou ik graag zien dat er meer van de schrijver(ster) in of op de achterkant bekend word. En eventueel 
een andere schrijver wordt genoemd die de schrijver zelf mooi vind om te lezen.

Vertalingen & series
•  Een optie waarin je kan aanduiden dat je een anderstalig boek vertaald wil zien naar het Nederlands. Bij grote 

interesse zal dit dan ook gebeuren.
•  Ik zou ook graag willen dat het eenvoudiger is om Engelse boeken te vinden dan nu en dat Engelse of anderstali-

gen boeken ook sneller vertaald worden naar het Nederlands.
•  Als een boek een onderdeel van een serie is, dit duidelijk vooraf aangeven. Niks zo vervelend als een boek bijna 

uit hebben en dan pas ontdekken dat het een deel 1 betreft en het verhaal in ‘het niks’ eindigt.
• Sneller inzicht of een boek onderdeel uitmaakt van een serie en zoja t hoeveelste deel dit is
•  Dat soms midden in een serie wordt gestopt met vertalen als de boeken niet goed verkopen. Daardoor kunnen 
mensen	die	geen	Engels	kunnen	een	serie	niet	aflezen.

Behoud van het product boek
•  Omslagen, kaften om het boek te kunnen lezen op elke gewenste plek zonder dat het boek vuil wordt of bescha-

digd raakt. Als je het boek gelezen hebt, haal je die omslag er weer af en is het mogelijk om het volgende boek 
dat je gaat lezen, er in te stoppen. Een booksleeve

•  Een soort waterdichte hoes waardoor je ook bijv. in bad of op het strand/bij het zwembad zonder angst voor 
natte bladzijden (of natte e-reader) kunt lezen.

• Bij elk boek een boekenlegger geven zodat het boek netjes blijft.
•  Ik zou graag zien dat er in ieder boek een boekenlegger of een draad zit die je tussen de boeken kan doen. Ezel-

soren in een boek vind ik verschrikkelijk.
• Misschien standaard een leeslintje of boekenlegger in elk boek? Ik wil liever geen ezelsoren vouwen...

Overig
•  Één boek wat 1x per maand een update krijgt en zo een serie wordt. Omdat dit zo moeilijk is om te maken zou dit 

dus een werk moeten zijn van meerdere schrijvers.
•  Dat ik steeds mijn boek kwijt ben. Ik neem het overal mee naartoe, maar soms vergeet ik dan waar het ligt. Dus 

daar zou een boekenlegger die reageert als je je boek roept handig voor zijn.

Papieren boek

Bibliotheken
• Dat nieuwen boeken lenen bij de bibliotheek geen bestsellers kunnen zijn. Gelijk vrij geven. 
•  Nee. Of het moet zijn dat de bibliotheek sneller gedrukte boeken kan aanbieden. Dan zou ik weer lid worden. Nu 

zit er vaak maanden tussen. Daar wil ik niet op wachten. 
• Dat een bibliotheek veel en veel meer e boeken kan uitlenen. 
•  Nog meer boeken toevoegen aan de collectie van de online bieb, want zeker nu met corona bevalt online boeken 

lenen van de bibliotheek me heel goed. 



Hulp bij selectie en vinden van titels 
• Het is prettig om nieuwe boeken aangeraden te krijgen aan de hand van je favoriete boeken. 
• Aanbevelingen op maat. Actief benaderd worden met relevante aanbevelingen.  
•  Een automatisch seintje van een uitgeverij/bibliotheek als er een nieuw boek uitkomt/in de collectie komt van 

een auteur waar je een boek van hebt gekocht/geleend. 
• Een overzicht van de best gerecenseerde net verschenen literatuur zodat ik meteen weet wat de moeite waard is.
•	 	Betere	weergave	van	betrouwbaarheid	van	recensies.	D.w.z.	profielen	die	louter	aangemaakt	worden	ter	promotie	
van	één	bepaald	boek	duidelijk	aangeven	(zodat	deze	profielen	niet	telkens	allemaal	aangeklikt	moeten	worden	
om ze zelf na te kijken).

• Op basis van eerder gelezen boeken een top 10 aanraders krijgen.
• Goede zoekmachine om boeken te vinden die ik zou willen lezen
• Goede adviezen voor mijn volgende boek, gebaseerd op mijn reviews/beoordelingen en/of aankopen.
•  Het helpen kiezen van de juiste boeken is voor mij erg belangrijk; de weinige tijd die ik heb om te lezen wil ik 

graag besteden aan boeken die (voor mij) ook echt de moeite waard zijn. Als ik zelf bij kan houden welke boeken 
ik erg goed vond en als ik op basis daarvan aanbevelingen krijg, zou ik daar erg blij mee zijn. Of zoiets is er al, 
,maar ik weet het niet ...

•  Een manier waardoor je beter kunt bedenken of een boek je aan zal spreken of niet, buiten reviews en het verhaal. 
Soms denk je dat een boek heel interessant of leuk zal zijn en valt het erg tegen. En een manier om nieuwe schrij-
vers te leren kennen.

•  Het is soms een uitdaging om een nieuw boek te vinden, dat aansluit bij je interesses. Wellicht een manier om 
makkelijker	te	ontdekken	en	fragmenten	te	kunnen	proeflezen?

•  Een plek (digitaal, online) waar je kunt bijhouden van wie je tips voor boeken kreeg zodat je later terug kunt zoe-
ken wie je de tip voor een bepaalde roman gaf.

• Helpen bij het maken van een keuze voor een nieuw passend boek
•  een centrale plek waar je - ongeacht wie het aanbiedt - als lezer kunt zien waar welk boek te lezen/luisteren is. Nu 

moet je eerst kijken of het luisterboek bij bol of storytel staat, waar je het e-book kunt lezen, hoe duur het waar 
is.	(Eigenlijk	hetzelfde	probleem	als	met	films	die	je	los	moet	kopen,	of	op	netflix	of	amazon	staan;	je	bent	langer	
met de zoektocht bezig dan met het kijken zelf.)

•	 	In	boeken	worden	vaak	referenties	naar	andere	werken	opgenomen:	kunst,	films,	of	zelfs	verwijzingen	naar	an-
dere boeken en/of schrijvers. Als naslagwerk (via een app of website) zou het geweldig zijn om aan de hand van 
een zoekterm, bijvoorbeeld ‘Leonardo da Vinci’, in een oogopslag te kunnen zien dat de thriller ‘Da Vinci Code’ of 
een	biografie	hier	onder	meer	raakvlakken	mee	hebben.	Voor	lezers	met	bepaalde	interesses	is	het	dan	mogelijk	
om boekentips op maat te krijgen.

•  De mogelijkheid om via een Nederlandse uitgever een Amerikaans of Engels boek te bestellen wat hier niet uitge-
geven of vertaald wordt. Die mogelijkheid mis ik echt !

•  Dat je net zo makkelijk moet kunnen struinen en snuffelen en je intuïtief moet kunnen laten inspireren tot een 
aankoop in een webshop als in een fysieke winkel of een bieb.

•	 	Ik	zou	het	fijn	vinden	als	er	een	overzicht	bestond	waar	je	alle	boeken	kunt	vinden	en	waar	ze	het	voordeligst	
verkrijgbaar	zijn.	Op	film.nl	staan	bijvoorbeeld	alle	films	en	dan	zie	je	waar	je	ze	kunt	kijken	voor	welk	bedrag.	
Iets vergelijkbaars voor boeken zou handig zijn. En op dezelfde site gelijk ook welke aanbiedingen er zijn of eraan 
komen!

•  Ik mis bij vrijwel alle boekbesprekingen gegevens over de oorspronkelijke uitgave. Op Nederlandse fora en in 
Nederlandse tijdschriften worden over het algemeen Nederlandstalige boeken besproken. Soms is het een hele 
zoektocht om erachter te komen wat de oorspronkelijke taal is, terwijl een app je die gegevens in een mum zou 
moeten kunnen leveren.

•  Nog gemakkelijker en overzichtelijker boeken van bekenden of onbekenden die in jouw buurt beschikbaar zijn.
•  Het is soms een uitdaging om een nieuw boek te vinden, dat aansluit bij je interesses. Wellicht een manier om 
makkelijker	te	ontdekken	en	fragmenten	te	kunnen	proeflezen?

• 1 app voor recensies,  en overzichtelijk waar welke acties zijn.
• Ik vind t lastig als ik in de bieb sta iets te vinden wat me aanspreekt
•  In alle apps boeken als Boek aanbieden/behandelen en dan bij het lenen of kopen pas laten beslissen welke 

variant je wil: e-book, luisterboek, paperback, gebonden boek. Het wordt behandeld alsof het een ander product 
is, waardoor het aparte categorieën zijn. Alleen bij kopen kan je bij het bestellen kiezen tussen paperback en 
hardcover.	Wel	uiteraard	dat	je	kan	filteren	bij	het	zoeken.	Als	je	op	zoek	bent	naar	een	luisterboek	dat	je	alleen	de	
boeken die als luisterboek beschikbaar zijn te zien krijgt. Ik vind het heel bizar dat dit nog niet de standaard. 

•  Het blijft lastig om je weg te vinden in het enorme aanbod van boeken. En dat zal ik toch zelf moeten doen. Op 
wat voor manier dan ook. Voor je het weet krijg je keuzes op grond van algoritmes wat mijn inziens de keuze 
vernauwt. 

• Een app met alle boeken en de samenvatting van het verhaal.
• Handige boekenruil app. Net als marktplaats of Vinted, maar dan enkel voor boeken.



Verkoop van boeken

Overig

Toegankelijkheid en oriëntatie 

•  Dat boeken niet meer zo veel worden verkocht via online sites (Bol) zodat in de boekhandel en in de bibliotheken 
meer boeken worden gekocht/geleend. Ook moeten jongeren meer aan het lezen worden gezet: Het abonnement 
van de bibliotheek moet dus ook van 18 tot 25 nog gratis zijn. 

•  Sneller een boek in bezit hebben nadat je het besteld hebt, zoals nu in corona-tijd dat de koeriers het op dezelfde 
dag komen brengen.

•  eenduidige categorisering/beschrijving van boeken titel, auteur in de winkeles en on-line shops (waar ook iedere 
verkoper/uitlevener zich aan houdt)

•  In boekwinkels zijn vaak alleen maar de deel 1 of het nieuwste deel van een serie te vinden, het is vervelend als 
je juist dan naar de deel 3 bijvoorbeeld opzoek bent. Die moet je dan weer online bestellen, terwijl je die het liefst 
dan al wil hebben. Daar moet een oplossing op komen vind ik.

•  Dat je online beter kunt zien waar je boek overal verkrijgbaar is, bijvoorbeeld bij welke boekhandels. Vaak moet je 
dit	dan	nog	aan	de	boekhandel	vragen,	terwijl	het	zó	fijn	zou	zijn	als	dit	in	één	oogopslag	te	zien	zou	zijn.

•  Een leesbril waarmee je op je zij op je hoofkussen kunt liggen zonder dat de brillenpoot in je hoofd drukt. Ik 
gebruik nu oude leesbrillen waar één poot afgebroken is. Zowel voor liggen op de rechter als op de linker zij heb 
ik daarvoor oude exemplaren. Het zou handig zijn om hier iets voor te kunnen kopen. Ik denk dan b.v. aan een 
“zachte” pince-nez, dus één die niet (te veel) klemt en ook niet in je oog prikt wanneer je in slaap valt “op het 
montuur”. Of misschien iets heel nieuws?

• een bril waarmee je in bed op je zij liggend goed lezen kunt....
•  prijsvragen waarbij boeken(pakketen) gewonnen kunnen worden, zouden de mogelijkheid moeten bieden om de 

gewonnen boeken als E-book te kunnen krijgen.
• Een timer die ervoor zorgt dat je niet de hele nacht door kan lezen...

•  Meer geïntegreerde instellingen zodat dyslectici ook meerdere vormen van online lezen hebben. Andere letterty-
pen, meer kleuren en contrast instelling opties. Keuze voorleesstem luisterboek. Betere instellingen om snelheid 
luisterboek te reguleren. Spraak gericht starten en stoppen luisterboek. 

•  Het bijhouden van aantal gelezen pagina’s van een papieren boek. Of dat je e-reader aangeeft: “hoera! Je hebt 
zojuist x pagina’s gelezen“ als je hem uitdoet. “

•  Verder zou er iets moeten bestaan dat via een e-reader / tablet het automatisch de perfecte grootte van letters 
wordt zodat je snel kunt lezen”

•  Voor mensen die niet snel een boek zullen kopen, vanwege dyslexie of budget, korte kleine gratis uitgaves (zoals 
bij ns publieksprijs) zodat ze rustig kunnen uitproberen of een verhaal iets is of bij ze past. 

• Ik wil graag bij e-books even het einde bekijken als ik het te spannend vind. Hoe ga ik dat makkelijk doen. 
• het verplicht gebruik maken van een minimale lettergrootte en een duidelijk lettertype
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