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Doelstellingen van project

3 huidige klantreizen 
in kaart brengen

Haakjes vinden 
voor verbetering 

diensten

.

Leren werken 
met klantreizen

ProBiblio is de serviceorganisatie voor openbare bibliotheken in de Nederlandse provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland. Samen met Koos Service Design heeft zij klantreizen 
ontwikkeld, waarmee innovatie bij bibliotheken gestimuleerd wordt. 

In het kader van dit project zijn drie representatieve klantreizen geselecteerd. Probiblio wil de 
ervaringen uit dit project vervolgens delen met haar achterban.
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Activiteiten

Fase

Belevingscurve

Plannen Ontvangen
Organiseren Inleven Afreizen

Evalueren

Afstemmen

Participeren

“Ja ik ben op heel veel nieuwsbrieven 

geabonneerd en eigenlijk vind ik ze 

allemaal interessant, maar doordat het er 

teveel zijn, ga ik ze dus allemaal niet

lezen.”

“Je moet steeds uitdagender gaan 

denken, want als je voor de zevende 

keer naar dezelfde kinderboerderij 

gaat is daar natuurlijk geen bal aan als 

je in groep 7 zit.”

“Voor een activiteit in de bibliotheek 

kan ik moeilijk ouders regelen, maar 

voor schoolreisje wil iedereen mee.”

“Overal zijn aparte potjes voor”

“Als leraren van tevoren budget 

voor activiteiten hebben 

aangevraagd, dan wordt het geld 

voor hen gereserveerd en anders 

is het op een gegeven moment 

gewoon op.”

‘Volgens mij is er geen nieuwsbrief.’

“Als ik bijvoorbeeld van zo’n 

museum een uitnodiging krijg 

met ‘je bent uigenodigd voor het 

museum’ dan weet ik nog steeds 

niet wat ik ga doen. Is er een les? Is 

er een speurtocht?”

“Ik snap wel dat als je een schrijver 

uitnodigt, je je klas daar een beetje 

op moet voorbereiden. Dus dan 

lezen we een boek van hem en 

bereiden we wat vragen voor.”

“In mijn klas hebben 

heel weinig kinderen 

een fi ets. Laatst 

moesten we vijf fi etsen 

van collega’s lenen.”

“Het is belangrijk om 

aan die kinderen, en 

dus ook de ouders, 

te kunnen laten zien 

dat er zo iets als een 

bibliotheek bestaat.”

“Zo’n evaluatie gaat echt vooral 

over de organisatie. Maar hij 

wordt ook weleens vergeten.”

“Een voorbereidende les is wel extra werk, 

dus ik zou niet bij elke activiteit voorwerk 

willen hebben.”

“Ik ga met een kleuterklas 

echt niet lopen, dan zijn ze 

al moe voordat we er zijn.” “Het allerfi jnst is het als 

er gewoon een bus komt 

voorrijden.”

“Het is voor kinderen veel 

leuker om in de bieb te 

worden voorgelezen dan in 

de klas.”

“Bij een intensieve activiteit 

liggen die kinderen al te 

slapen in de bus terug. Dan 

zet ik gewoon een rustig 

fi lmpje op in de klas”

 
Want alle evenementen die zomaar aan 

komen waaien, zeggen we dat gaan we 

niet doen.”

‘Wij werken thema-gericht. Ik werk nu 

met het thema dieren en als er in deze

tijd iets te doen is in het thema dieren 

dan vind ik dat echt heel leuk.’

“Die brochure 

krijgen we binnen 

en die wordt dan op 

de teamtafel gelegd 

en dan kunnen we 

dat inzien.”

Ik wil voldoende voorbereidingstijd hebben voor een activiteit

Ik wil van tevoren het programma, taken, en 

verantwoordelijkheden duidelijk hebben

Ik wil zo min mogelijk hoeven voorbereiden

Ik wil niet verrast worden door hoge kosten

Ik wil elk kind evenveel kunnen bieden in mijn school

Ik wil dat leerkrachten de ruimte krijgen om de leerlingen te 

inspireren

Ik wil dat activiteiten vast staan aan het begin van het jaar (leraar)

Ik wil niet verrast worden met activiteiten door het jaar heen 

(leraar)

Ik wil passief informatie over educatieve programma’s ontvangen 

Ik wil binnengekomen informatie makkelijk kunnen bewaren en 

delen met collega’s

Ik wil informatie over relevante educatieve programma’s die 

organisatie of budget vereisen op tijd ontvangen

Ik wil gedurende het jaar bericht krijgen over relevante 

educatieve programma’s die weinig organisatie en budget 

vereisen

Ik wil dat ikzelf en de kinderen het maximale van een activiteit 

kunnen leren

Ik wil zelf kunnen bepalen hoe veel tijd ik met mijn klas aan 

voorbereiding en afsluiting besteed

Ik wil ontzien worden in de hoeveelheid werk van voorbereiding 

en afsluiting

Ik wil mijn afsluiting kunnen aanpassen aan het energieniveau 

van de klas na een activiteit

Ik wil mij geen zorgen hoeven maken over vervoer richting de 

activiteit
Ik wil niet afhankelijk zijn van ouders rond vervoer 

Ik wil de geleerde lessen delen

Ik wil de activiteit verbeteren

Ik wil activiteiten die aansluiten bij mijn leerdoelen/thema’s 

Ik wil activiteiten die binnen budget passen (onder 3-5 euro)

Ik wil activiteiten die ik met zo min mogelijk hulp of gedoe kan 

begeleiden en bereiken met mijn klas

Ik wil dat activiteiten afwisselend, prikkelend, interactief, en in de 

juiste belevingswereld zijn

Ik wil dat de leesbeleving van de kinderen interactief wordt 

gestimuleerd

Ik wil dat activiteiten aansluiten bij het niveau van de kinderen

Ik wil zelf kunnen ontspannen en kunnen genieten

Klantbehoeften

De fase waarin blijkt of de activiteit veel of weinig 

organisatiekracht van de leraar kost

Touchpoint

Bibliotheekgebouw

Post (fl yers & brochures)

Email (directe aanbiedingen, nieuwsbrieven)

Website DOK

Post (fl yers & brochures)

Email (directe aanbiedingen, 

nieuwsbrieven)

Website DOK
Email
Website DOK

Stappenplan

Email met planning

Lesboekje

Bibliotheekmedewerker

Bibliotheekgebouw

Activiteitenruimte

Ouderbijdrage geeft soms ruimte in begroting voor iets 

extra’s

DOK-activiteiten hebben redelijke prijzen

Kosten educatieve activiteiten kunnen soms worden 

weggezet in subsidiepotje

Geen toestemming hoeven vragen aan directie voor 

activiteiten als deze gratis zijn

Met DOK activiteiten afstemmen op het lesprogramma

Voor het begin van het schooljaar al activiteiten kunnen 

vastleggen

Programma van activiteit ruim vantevoren weten en 

overtuigend kunnen communiceren

Een herinnering krijgen 2 weken voor de activiteit

Activiteiten waarbij begeleiding en transport niet nodig is 

(binnen school/dichtbij)

Geholpen worden bij de organisatie (transport etc.)
Bus & OV zijn een bijzondere belevenis voor (jonge) 

kinderen

Lesplan en materialen krijgen voor voorbereiding en 

afsluiting (liedjes, boekjes, etc)

Verbetering zien ten opzichte van een vorige editie van de 

activiteit

Klantwinsten

Gemakkelijk meer informatie van activiteit kunnen 

binnenkrijgen en delen 

Zicht hebben of herinnerd worden aan activiteiten die al 

eerder afgenomen zijn

Duidelijke fysieke brochures binnenkrijgen om te bewaren 

en delen met collega’s

Activiteiten binnen krijgen op een tijdstip waarop ik mijn 

jaarplan en thema’s daar nog op kan aanpassen

Activiteiten die bijdragen aan de leesbeleving

Dingen doen die de kinderen normaal gesproken niet zo 

snel meemaken

Informatie binnen krijgen via verschillende kanalen 

(ouders, directie, kinderen zelf)
Activiteiten die binnen budget passen

Activiteiten op woensdag en vrijdag waar ouders vaker vrij 

zijn om te helpen

Zelf keuze hebben om wel/niet met klas voor te bereiden 

of af te sluiten achteraf

Niet hoeven afreizen omdat de activiteit naar school komt
Lopend richting de activiteit kunnen 

Wanneer vervoer wordt geregeld vanuit een organisatie 

Degene die presenteert heeft voldoende overwicht
Ouders hun eigen kind met andere kinderen bezig zien

Verrast worden door de activiteit

Als degene die langs komt zelfstandig kan opzetten

Een activiteit die (ook bij oudere kinderen) de aandacht 

grijpt, interactief is, leerzaam is, en op het niveau van de 

kinderen is

“Quote“

Fase
Cluster van gerelateerde activiteiten in 

de klantreis.

Activiteit
Activiteit of actie die de klant moet 

doen om zijn klantbehoeften 

te voldoen en/of de klantreis te 

volbrengen.

Klantbehoefte

Behoefte, doel, probleem, eis of wens 

die de klant gerealiseerd,

geadresseerd, voldaan of opgelost wil 

hebben.

Moment van de Waarheid

Impactvol moment in de klantreis dat 

grote invloed heeft op de uiteindelijke 

klanttevredenheid.

Touchpoint

Elk punt in de klantreis waar de klant in 

contact komt met de dienstverlening.

Klantwinst

Voordeel en stimulator die de klant 

op dit moment helpt om dingen 

makkelijker, sneller, goedkoper of beter 

gedaan te krijgen.

Klantpijn
Barriere, probleem of obstakel 

die klanten er op dit moment van 

weerhoudt hun behoeften, doelen of 

acties te bereiken. 

Belevingscurve

Resultaat van de positieve en negatieve 

aspecten van de klantbeleving, 

waarbij een indeling wordt gemaakt 

in een postieve, neutrale of negatieve 

beleving.

Quote
Interviewquote om de bevindingen te 

bekrachtigen of toe te lichten.

Idee
Eerste idee om de klantervaring te 

verbeteren.

Klantpijnen

Scheef dat je op sommige scholen meer kunnen doen dan 

op andere door grotere ouderbijdrage

Leuke activiteiten missen door verkeerde timing van 

bekendmaking
Mislopen van activiteiten bij DOK door te langdurige 

interne beslissingen

Weinig overzicht van bewezen leuke activiteiten uit het 

verleden

Bijkomende kosten voor vervoer en eten

Extra werkdruk door organisatie van activiteit die niet in 

de dagelijkse routine valt

Begeleiding-intensieve activiteiten zoals rondlopen

Moeten betalen voor workshops als je al lid bent van DOK

Fysieke brochures zijn lastiger te delen voor directie, 

digitaal is fi jner

Ouders zijn vaak niet op de hoogte van wat DOK kan 

bieden

Pro-actief op websites moeten zoeken voor geschikte 

activiteiten of meer informatie

Niet gewezen worden op handige bronnen van informatie 

(nieuwsbrief)

Te veel en te uitgebreide informatie binnen krijgen om 

alles te kunnen lezen

Moeite oudere kinderen te blijven prikkelen door 

bekendheid met veel activiteiten

Ouders moeten overtuigen om te helpen, waarbij sommige 

ouders het belang van lezen of nut van een andere 

activiteit dan schoolreisje niet inzien

Activiteiten uit nieuwsbrief van bibliotheek niet makkelijk 

te kopieren in eigen nieuwsbrief school

Extra werk moeten doen

Voorbereiding die niet in actuele thema past
Hoe meer organisatie nodig rond vervoer, hoe beperkter 

keuzes zijn qua activiteit

Zitverhogers per kind en parkeerplek moeten regelen bij 

vervoer met auto’s

Overgeleverd zijn aan grillen van bus & OV (te laat, uitval)

Geen grote afstanden kunnen lopen, zeker met jonge 

kinderen (door vermoeidheid en onveiligheid)

Er wordt niks gedaan met terugkerende aandachtspunten

Evaluatie en daardoor verbetermogelijkheid vergeten

Lenen van boeken per kind is duurder geworden

Onoverzichtelijke hoeveelheid potjes om activiteiten mee 

te fi nancieren

Budget voor nieuwe jaar inrichten op basis van afgelopen 

jaar doordat nieuwe activiteiten pas te laat (tegen einde 

schooljaar) binnen komen

Langer dan 30 minuten moeten zitten en luisteren

Langer dan een uur actief aan iets moeten deelnemen

Rebellerende/verveelde kinderen die elkaar aansteken 

Een begeleider of medewerker die het overwicht kwijtraakt

Veroordeeld zijn tot ongezonde eetmogelijkheden

Een kind dat kwijt, ziek of verwond is

Door het organiseren van de activiteit niet kunnen 

genieten 

Brochures in leerthema’s indelen
Ouders/rijders mogelijkheid bieden om in bibliotheek te 

werken

Subsidie aanvragen voor vervoer

Vrijwilligerspool van bibliotheek om klasactiviteiten te 

begeleiden

Eigen DOK-bus kopen/huren

Voorbeelden aanleveren van wervende brieven om 

activiteit aan te kondigen

Vervoer als onderdeel van de activiteit maken (puzzelrit, 

interessante plekken bezoeken)

Optie bieden om voorbereiding door DOK te laten doen

Pop-up DOK-locatie dicht bij scholen

Ouders aan het woord laten in promotiematerialen, waarin 

zij hun ervaringen kunnen delen

Meer activiteiten op locatie bij scholen mogelijk maken

Begeleidende ouders voordeel bibliotheek aanbieden

Optrekken met kunst&cultuur-team qua vervoer, 

aangezien deze al over bus beschikken

Ondersteunende bedrijven aanprijzen (bus-,fi etshuur)

Activiteiten aanprijzen met optie busvervoer

Praktische categorieën maken voor activiteiten: budget, 

comfort

Overzicht afgenomen activiteiten, met eerdere ervaringen 

van collega’s (incl. aftermovie, beelden)

Betrokken zijn bij teamoverleg scholen, wanneer 

jaarplannen worden gemaakt

Ruimte bieden in brochure om voorkeur aan te laten 

kruisen door docenten

Ideeën

DOK Delft
Klantreis schoolactiviteiten 

DOK Delft wil meer weten over hoe medewerkers van basisscholen te werk gaan wanneer 

zij schoolactiviteiten organiseren. Om dit in kaart te brengen is een klantreis van dit proces 

gemaakt. De klantreis schoolactiviteiten begint op het moment dat de plannen, budgetten en 

thema’s voor het nieuwe schooljaar vastgesteld worden eindigt op het moment dat de activiteit 

wordt geëvalueerd.

De klantreis helpt bij het begrijpen van de dienstverlening vanuit het perspectief van 

de eindklant, met daarin de goede en minder goede momenten. Het is een tool die de 

verschillende afdelingen en medewerkers bij elkaar brengt en een gedeeld doel geeft. Daarnaast 

wordt hij gebruikt als tool om strategische keuzes op te maken en de dienstverlening te 

verbeteren.  

Deze klantreis is gebaseerd op gesprekken met leerkrachten, coördinatoren en directeuren van 

basisscholen in Delft, in een focusgroep en verschillende afzonderlijke interviews. Hierbij zijn de 

deelnemers uitgevraagd over hun huidige beleving van activiteiten die vanuit school worden 

afgenomen bij DOK Delft en andere educatieve instellingen. 

Moment 

van de Waarheid

Legenda

DOK Delft

De fase waarin blijkt of de activiteit de moeite van het 

organiseren waard is geweest

Ik maak de begroting (directie)

Ik stel een jaarkalender op (directie)

Ik bepaal de thema’s (leraren)

Ik ontvang informatie over activiteiten (directie & leraren)

Ik bewaar informatie voor later

Ik deel informatie met anderen

Ik stem data af met andere leraren en de jaarkalender

Ik kondig de activiteit aan in de (digitale) nieuwsbrief

Ik regel wanneer nodig extra begeleiding (ouders) en vervoer 

(bus/ouders)

Ik bereid de kinderen voor op de activiteit die we zullen bijwonen

Ik sluit de activiteit af met de kinderen

Ik verdeel de kinderen over de begeleiders (eventueel)

Ik organiseer het vervoer op de dag van de activiteit

Ik begeleid mijn kinderen naar de activiteit

Ik bespreek de inhoud en organisatie van de activiteit na

Ik vul een evaluatieformulier in (eventueel)

Ik fi lter binnengekomen activiteiten (directie en leraren)

Ik overleg activiteiten met andere leraren/directeur (leraren)

Ik begeleid de kinderen naar de activiteit

Ik introduceer de activiteit

Ik onderga de activiteit

Ik ondersteun de begeleiders

Visualisatie

De fase waarin wordt afgestemd of activiteiten 

binnen de actuele leerthema’s passen, en of deze het 

benodigde budget en organisatie waard zijn.

Wat is een klantreis?

Een klantreis is een visuele tool die de gehele 
klantbeleving van bepaalde dienstverlening in 
kaart brengt. 

Het is opgebouwd uit fases, activiteiten, 
behoeften, emoties, pijnen en winsten, die 
worden ervaren door de klant. 

Een klantreis brengt verschillende afdelingen bij 
elkaar en geeft hen een gedeeld beeld. 

Dit gedeelde beeld is een basis om strategische 
en praktische keuzes op te maken en de 
dienstverlening te verbeteren.
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De Koos-aanpak

Samen starten

2a. Klantonderzoek
Kwalitatief gebruikersonderzoek; de 
behoeftes van de klant begrijpen door 
diepte-interviews.

2b. Visualiseren klantreizen
In kaart brengen van activiteiten, behoeftes en 
pijnen in visueel aansprekende klantreis.

1. Kick-off
Met het kernteam bepalen we een meer 
gedetailleerde planning en bepalen we op basis 
van de opgehaalde adviezen van de bibliotheken 
welke klantreizen verder onderzocht worden. 

Inzichten opdoen

Fases
activiteiten
behoeften

3. Delen
In een kennisdelingssessie lichten we de 
inzichten toe aan de bibliotheken van Zuid-
Holland.

Kennis delen
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1. Klantreis lid worden
- Bibliotheek Rijn & Venen

Hoe ziet de inschrijving voor nieuwe 
bibliotheekklanten eruit en hoe wordt dit beleefd?
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Bibliotheek Rijn en Venen wil meer weten over 
hoe klanten het ervaren om lid te worden. Om 
dit in kaart te brengen is een klantreis van dit 
proces gemaakt. 

Deze klantreis is gebaseerd op kwalitatieve 
interviews met bezoekers van de bibliotheek. 
Er is gesproken met een zo breed mogelijke 
groep mensen, van jong tot oud en met 
diverse achtergronden. Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden met leden van bibliotheek 
Alphen a/d Rijn, Boskoop, Hazerswoude-
Rijndijk, en Leimuiden. In deze interviews is de 
respondent 60 minuten uitgevraagd over zijn 
huidige beleving van de dienstverlening rondom 
het lid worden en de eerste keer lenen. 

Klantreis lid worden
Bibliotheek Rijn & Venen 
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 » 12 diepte-interviews (60 min) op locatie met 
nieuwe leden Rijn & Venen

 » 2 Service Safari’s (zelf de dienstverlening 
ervaren): Online & Offline (Alphen/Boskoop) 
 
Resultaat

 » Inzicht in activiteiten, behoeften, pijnen & 
winsten rond inschrijving bij bibliotheek Rijn & 
Venen

 » Kansen voor verbetering van de 
dienstverlening aan (potentiële) nieuwe leden 
van bibliotheek Rijn & Venen

Aanpak: Exploratief onderzoek 
met leden bibliotheek
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Klantreis lid worden
Impressie*

Activiteiten

Fase

Belevingscurve

Ontdekken Afstemmen
Afreizen Arriveren Participeren

Delen

Aanmelden

Ontmoeten

Ideeen

“Ik neem het altijd mee, 

maar ze zijn met het 

controleren niet heel streng. 

Misschien omdat ze denken 

dat er genoeg plek is.”  

“Ik ga meestal naar de bibliotheek 

Stadspolders. Ik kan daar voor 

de bibliotheek parkeren. In het 

centrum is het parkeren wel echt 

prijzig.”

 

“Je zit hier in de Stadsbibliotheek 

Dordrecht met de beperkingen van het 

oude gebouw. Je hebt wat je hebt. In de 

zomer is het snikheet boven.“

“De bibliotheek is een 

mooie centrale plaats waar 

je mensen kan ontmoeten. 

Waar je ook wat kan leren, en 

niet alleen op het gebied van 

lezen.”
“Dan heb je iets groots 

gemaakt en dan werd het 

gedumpt bij het oud papier. 

Dat vond ze niet leuk, want 

ze wilde het laten zien.”

“Ik zat de dag ervoor in de bibliotheek, omdat 

ik iets moest printen. Toen kwam er iemand 

van de bieb en die gaf mij een foldertje uit 

het niks. Ik dacht: “oké ik lees het dan gewoon 

even.” Ik zag dat het over mbo’s ging en het 

was wel handig voor mijn broertje.”

“Dan kijk je zelf als moeder vaak of dit wat voor 

mijn kind is. En dan stel ik het eigenlijk aan 

haar voor. Zo van: ze doen dit en dit, lijkt je dat 

leuk?”

“Als ik het niet op de kalender 

zou zetten, dan zou mijn 

dochter het vergeten. Ik moet 

haar wel helpen herinneren.“

“Dat kan wel iets 

professioneler. Dat iemand 

gewoon zegt: “Welkom en hier 

kan je je jas ophangen.” 

“Mijn zoon roept nu: “Ik wil 

wetenschapper worden.” Hij 

heeft thuis een wit jasje aan. 

Fantastisch.”
“Toen gingen ze schminken. Dat was heel 

leuk. Toen kreeg ik inderdaad thuis een 

mailtje met een foto van mijn dochter 

hoe ze er geschminkt uitzag of met een 

bouwwerk. Dat was leuk, dan kon ik een 

stukje meekijken.”

“Zo’n workshop serie, dat zijn er 

dan vijf. En dan moet ik wel even 

overwegen of ik daar tijd voor vrij 

wil maken. Wil je die tijd hieraan 

besteden, is dat het waard?“

 

“Ik krijg altijd mailtjes maar volgens mij 

ben ik getriggerd door de flyer die ik hier 

tegenkwam. Want die mail daar staat 

zoveel in ik moet zeggen dat ik niet altijd 

alles lees.”

“Mensen bleven niet constant 

zitten, dat is wel leuk. Je kreeg 

echt praktijkopdrachten. Dat 

maakte het heel informeel. “

 “Er zitten mensen van allerlei 

pluimage en dat is juist heel 

leuk.“

“Als je ergens samen voor een 

bepaalde activiteit kiest, dan 

heb je waarschijnlijk toch al 

mensen die er geïnteresseerd in 

zijn. Dat is juist het leuke vind 

ik, dat je dan meer anderen 

ontmoet.”

Ik wil duidelijk weten waar de activiteit plaatsvindt

Ik wil weinig kosten en tijd kwijt zijn aan het afreizen

Ik wil mijn (of iemand anders’) horizon verbreden

Ik wil laagdrempelig mensen ontmoeten

Ik wil ontspannen

Ik wil dat een activiteit past in mijn agenda

Ik wil samen met bekenden gaan

Ik wil niet alleen zitten bij een activiteit

Ik wil het programma en de tijdsindeling van tevoren weten

Ik wil zeker weten dat mijn kind in veilige handen is

Ik wil dat de activiteit altijd (op tijd) doorgaat

Ik wil kunnen ontladen

Ik wil iets doen of zien dat ik thuis niet kan

Ik wil dat de activiteit geschikt is voor mijn niveau

Ik wil iets nieuws leren dat ik thuis toe kan passen

Ik wil met mijn handen en hersenen bezig zijn

Ik wil mijn ervaringen delen met bekenden die niet bij de 

activiteit waren

Ik wil mensen enthousiasmeren om ook deel te nemen

Ik wil mij gemakkelijk en snel kunnen opgeven

Ik wil zeker weten dat ik deel kan nemen

(Evt) Ik wil weten of ik mijn kind alleen kan laten

Ik wil zeker zijn dat ik niet de enige ben die op komt dagen

Ik wil mensen ontmoeten van verschillende milieus en met 

overeenkomende interesse

Ik wil sociale contacten opbouwen

Ik wil uit mijn isolement komen

Klantbehoeften

Touchpoint

Website AanZet

Online nieuwsbrief

Website AanZet

Bibliotheekmedewerker 

Bevestigingsmail

(Uitgeprint) e-ticket

Bibliotheekgebouw

Bibliotheekmedewerker

Activiteitenruimte Bibliotheekgebouw

Bibliotheekmedewerker

Activiteitenruimte

Bibliotheekgebouw

Bibliotheekmedewerker

Activiteitenruimte

Mail na activiteit

Resultaat van activiteit

Online nieuwsbrief

Flyer/poster bibliotheek 

Bibliotheekmedewerker

(Online) artikel

Website AanZet

Bibliotheekgebouw

Bevestigingsmail

Website AanZet

Door medewerker op activiteit gewezen worden

Planning van activiteiten afgestemd op leefstijl 

doelgroepen (bijvoorbeeld woensdagmiddag kinderen van 

basisschoolleeftijd)

Planning van activiteiten op vaste dagen zodat het deel 

van routine kan worden

Kind een laagdrempelige leuke dagbesteding kunnen 

aanbieden

Anderen op een nuttige activiteit kunnen wijzen

Gemakkelijke iDeal-koppeling voor online betalen
Direct bevestiging in mail van inschrijving

Bij balie gaat het aanmelden voor activiteiten goed
Lage kosten zorgen dat je vaak activiteiten kunt bezoeken

Een bezoek aan de bibliotheek kunnen combineren met 

boodschappen doen

Gemakkelijk en goedkoop kunnen parkeren

Op de fiets naar de activiteit kunnen gaan

Door vaste dagen heeft kind activiteit in zijn systeem

Herinnerd worden aan een activiteit

Een lichte, ruime, fijne ruimte hebben

Veel interactief bezig zijn in plaats van vooral luisteren
Door een enthousiast team te woord gestaan worden
Echt ondergedompeld worden in een andere wereld

Wanneer interactie met en tussen en groep gestimuleerd 

wordt

Zien dat de bibliotheek zich maatschappelijk betrokken 

opstelt

Je door een activiteit te bezoeken weer verbonden voelen 

met de maatschappij

Leuke contacten overhouden aan een activiteit

Herkend worden als vaste bezoeker door het personeel 

van de bibliotheek

Wanneer je je kind kunt aanmelden voor een activiteit en 

even tijd voor jezelf hebt

Als activiteiten gewoon beginnen op de aangegeven tijd
Dat activiteiten ook doorgaan met weinig deelnemers

Dat je bij veel activiteiten gewoon kunt binnenlopen 

zonder aanmelden

Opgedane kennis buiten bibliotheek kunnen inzetten
Weten wat je kind heeft geleerd

Zien dat je kind slimmer en socialer wordt door een 

bezoek aan een activiteit

Klantwinsten

Door medewerker op activiteit gewezen worden

Zien dat de school van het kind met de bibliotheek 

samenwerkt rond activiteiten

Activiteiten die je thuis of op je opleiding niet snel doet

Persoonlijk benaderd worden op basis van je interesses die 

bekend zijn bij de bibliotheek(-medewerkers)

Het moment dat de nieuwsbrief met activiteiten 

binnenkomt

Klantpijnen

Op de communicatiekanalen die ik gebruik kan ik niet zien 

dat de bibliotheek ook activiteiten aanbiedt

Activiteiten pas ontdekken als deze al vol zijn/ aan de gang 

zijn

Activiteit moeten missen omdat activiteiten niet op alle 

vestigingen plaatsvinden

Niet altijd duidelijk wat er precies gaat gebeuren in een 

activiteit

Ook richten op niet-leden bij promotie. Actiever 

communiceren dat ook niet-leden activiteiten kunnen 

bezoeken.

Activiteiten actiever via scholen promoten

Promotie buiten bibliotheek versterken, o.a. door met 

social media events te werken

Per activiteitstype laten zien in welke vestigingen het 

wordt georganiseerd

Flyeren & posters ophangen in de stad op locaties waar 

doelgroep van activiteiten komt

Activiteiten niet per vestiging los organiseren, en over 

meerdere vestigingen uitrollen

Als ouder te moe en te druk zijn om ‘s avonds activiteiten 

te doen

Deel-optie aanbieden in de bevestigingsmail

Voor peuters ook activiteiten op andere dagen dan 

woensdag plannen (voor groot-/gastouders)

Staffelkorting aanbieden

Bring-a-friend-actie 

Schoolvakantie-aanbod sterk vergroten

Activiteiten-kadokaart

Naar bibiotheek moeten omdat online aanmelden niet lukt

Onduidelijkheid hoeveel plek er nog bij activiteit is

Wachtwoord kwijt zijn voor online opgeven

Als ouder telkens de handeling moeten doen van het kind 

opgeven voor een activiteit

Als ouder vanuit eigen account niet kind op naam van kind 

op kunnen geven

Elke keer opnieuw moeten opgeven voor terugkerende 

activiteit

Onduidelijkheid doordat je op meerdere websites voor 

dezelfde activiteit kunt aanmelden (bijvoorbeeld website 

van organisator)

Onduidelijk of kinderen alleen kunnen blijven bij activiteit 

of aanwezigheid van ouders gewenst is

Beschikbaarheid aangeven voor volledige activiteitenreeks

Ontvangst professionaliseren (badges, kleding, 

bewegwijzering, aankleding etc.)

Aftermovie/verslag maken van activiteit om succes te laten 

zien & mond-tot-mond reclame te stimuleren

Activiteiten live-streamen voor betere online zichtbaarheid
Gemaakte producten, conclusies, beelden etc. online delen

De bibliotheek / activiteit interessant maken om foto’s van 

te maken voor social media (onderscheidende aankleding, 

opvallende activiteit, bekend persoon)

Een vaste hashtag gebruiken op social media en delen met 

deelnemers (bijvoorbeeld #aanzet) 

Ervaringen van deelnemers filmen en online delen

Mogelijk maken je eigen boek in de lokale bibliotheek te 

plaatsen en lezen

In bevestiging duidelijk aangeven wat de vervolgstappen 

zijn en je als bibliotheek hieraan houden (tickets, planning, 

route, ontvangst)

E-tickets altijd scannen

Rittenkaart aanbieden om minder met betaling lastig 

gevallen te worden

Actiever aangeven wat er van ouder verwacht wordt bij 

kindactiviteit

Standaard digitale e-tickets accepteren, waardoor printen 

niet meer nodig is

Mogelijkheid bieden op website om het evenement direct 

in eigen digitale agenda te plaatsen

Locatie van bibliotheek en activiteitenruimte vaak slecht 

aangegeven in aankondiging

Routing naar activiteitenruimte vaak slecht aangegeven

Hoge parkeerkosten voor een relatief goedkope activiteit

Naar een verre bibliotheek moeten reizen

Weinig faciliteiten voor mensen die slecht ter been zijn

Door medewerkers aangekeken worden op het feit dat je je 

kind afzet bij een activiteit

Wanneer het ‘s avonds net lijkt alsof een bibiotheek al 

gesloten is wanneer je binnenloopt

Onduidelijk aan mensen te zien wie bij activiteit en 

bibliotheek hoort

Voor gratis activiteiten een kaartje moeten printen

Je uitgeprinte kaartje wordt niet altijd gecontroleerd voor 

het evenement

Als degene die een onderwerp behandelt te weinig kennis 

heeft

Als niveau van activiteit niet aansluit bij de doelgroep

Wanneer er geen ruimte is om zelf aan activiteiten bij te 

dragen

Faciliteiten als toilet of kinderhoek niet altijd schoon en 

netjes

Twijfels over veiligheid en toezicht op kind

Ouders niet altijd goed op de achtergrond bij 

kindactiviteiten

Wanneer activiteit niet overeenkomt met de planning en 

de aankondiging

Dat activiteiten niet bij alle doelgroepen bekend zijn door 

gebrekkige promotie

Wanneer de groep te klein is om ervaringen en verhalen 

mee uit te wisselen

Als er geen ruimte is voor kennismaking vooraf

Als docent/bezoekers te laat binnen komen

Zien dat je kind niet geaccepteerd wordt door een groep

Je resultaat van de activiteit niet altijd kunnen delen of 

meenemen

Geen foto’s of filmpjes van activiteiten hebben

Niet duidelijk of en hoe je je als vrijwilliger voor de 

bibliotheek rond activiteiten zou kunnen inzetten

Visualisatie

De fase die bepaalt hoeveel en welk type deelnemers 

zich voor de activiteit aanmelden

De fase waarin de klant de inhoudelijke kwaliteit van 

de activiteit ervaart

De fase waarin de klant het voor hem belangrijke 

sociale aspect van een activiteit ervaart

de Bibliotheek AanZet

Klantreis activiteiten bezoeken

de Bibliotheek AanZet wil meer weten over hoe klanten het ervaren om activiteiten te 

bezoeken. Om dit in kaart te brengen is een klantreis van dit proces gemaakt. De klantreis 

activiteiten bezoeken is afgebakend van het moment dat iemand een activiteit van de 

bibliotheek ontdekt totdat iemand een activiteit heeft bezocht en de ervaringen hiervan wil 

delen.

De klantreis helpt bij het begrijpen van de dienstverlening vanuit het perspectief van 

de eindklant, met daarin de goede en minder goede momenten. Het is een tool die de 

verschillende afdelingen bij elkaar brengt en een gedeeld doel geeft. Daarnaast wordt hij 

gebruikt als tool om strategische keuzes op te maken en de dienstverlening te verbeteren.  

Deze klantreis is gebaseerd op kwalitatieve interviews met bezoekers van de bibliotheek-

activiteiten. Er is gesproken met een zo breed mogelijke groep mensen, jong en oud en uit 

verschillende milieus. Er is gericht onderzoek gedaan onder bezoekers van activiteiten in 

stadsbibliotheek Dordrecht, waarvoor zij allen een ticket hadden besteld. In deze 12 interviews 

is de respondent 60 minuten uitgevraagd over zijn huidige beleving van de dienstverlening 

rondom activiteiten die door de bibliotheek worden georganiseerd.

Moment 

van de Waarheid

Legenda

AanZet

“Quote“

Fase
Cluster van gerelateerde activiteiten in 

de klantreis.

Activiteit
Activiteit of actie die de klant moet 

doen om zijn klantbehoeften 

te voldoen en/of de klantreis te 

volbrengen.

Klantbehoefte

Behoefte, doel, probleem, eis of wens 

die de klant gerealiseerd,

geadresseerd, voldaan of opgelost wil 

hebben.

Moment van de Waarheid

Impactvol moment in de klantreis dat 

grote invloed heeft op de uiteindelijke 

klanttevredenheid.

Touchpoint

Elk punt in de klantreis waar de klant in 

contact komt met de dienstverlening.

Klantwinst

Voordeel en stimulator die de klant 

op dit moment helpt om dingen 

makkelijker, sneller, goedkoper of beter 

gedaan te krijgen. 

Klantpijn
Barriere, probleem of obstakel 

die klanten er op dit moment van 

weerhoudt hun behoeften, doelen of 

acties te bereiken. 

Belevingscurve

Resultaat van de positieve en negatieve 

aspecten van de klantbeleving, 

waarbij een indeling wordt gemaakt 

in een postieve, neutrale of negatieve 

beleving.

Quote
Interviewquote om de bevindingen te 

bekrachtigen of toe te lichten.

Idee
Eerste idee om de klantervaring te 

verbeteren.

Ik ontdek zelf een activiteit 

Ik word uitgenodigd om een activiteit te bezoeken

Ik zoek meer informatie op over de activiteit

Ik bekijk of een activiteit in mijn planning past

Ik deel een activiteit met anderen

Ik spreek af om een activiteit te gaan bezoeken

Ik word herinnerd aan de activiteit

Eventueel herinner ik een ander aan de activiteit

Ik print mijn ticket uit 

Ik ga naar de bibliotheek

Ik begeef me naar de ruimte waar de activiteit plaats vindt

Eventueel vraag ik de weg

Ik toon mijn ticket aan een medewerker 

Eventueel zet ik mijn kind af bij de activiteit

Ik neem iets te eten of drinken 

Ik zoek een plekje in de ruimte

Ik volg de activiteit

Ik deel mijn ervaringen en kennis uit de activiteit met anderen

Eventueel ontvang of deel ik foto’s en/of andere resultaten van de 

activiteit

Ik bezoek de webpagina van de activiteit

Eventueel word ik doorverwezen naar een externe website

Ik vul mijn gegevens in of log in met mijn bibliotheekgegevens

Eventueel betaal ik online 

Ik ontvang een bevestigingsmail

Ik voeg de activiteit toe aan mijn agenda

Ik maak kennis met andere bezoekers

Ik wissel ervaringen uit over het onderwerp

* Origineel document beschikbaar op aanvraag

De klantreis is afgebakend van het moment 
dat iemand begint met het denken over een 
abonnement op de bibiotheek tot het moment 
dat iemand lid is, diensten van de bibliotheken 
gebruikt en eindigt op het moment dat men de 
geleende boeken of materialen weer inlevert.
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Hoofdinzichten 
klantreis Rijn & Venen

 » De lokale sociale functie en fijne plek onderscheidt de 

bibliotheek van ‘commerciële’ concurrenten

 » Men verwacht het niveau van commerciële 

dienstverlenende bedrijven

 » Men ervaart te weinig hulp om het maximale uit 

lidmaatschap te kunnen halen

 » Nieuwe boeken blijven ontdekken is voorwaarde voor 

langdurig lidmaatschap
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De lokale sociale functie en fijne 
plek onderscheidt de bibliotheek 
van ‘commerciële’ concurrenten

De (lokale) bieb heeft een hoge gun-
factor, men wordt soms zelfs lid 

om het ‘instituut’ de bibliotheek te 
ondersteunen

Men is vooral lid als kind, wanneer 
men zelf kinderen heeft, of wanneer 

men met pensioen gaat

Sommige leden zien ook een sociale 
rol weggelegd voor de bieb als punt 

om anderen te ontmoeten

De verouderde ruimtes nodigen niet 
uit om langer te blijven, men bezoekt 
vaak ‘in & uit’. Men mist horeca in de 
bieb (koffie) en fijne plekken om te 

zitten.
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Men verwacht het niveau van 
commerciële dienstverlenende 

bedrijven

Het niet meteen ontvangen van een 
pasje wordt als achterhaald ontvangen

Men wil niet de schermen maar 
wel het gebruiksgemak van digitale 

diensten

Leden zoeken gericht advies voor 
interessante boeken

Leden verwachten een laagdrempelige 
en flexibele manier van verlengen en 

inleveren

Het online inschrijfproces laat veel 
te wensen over ten opzichte van 

commerciele bedrijven
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Men ervaart te weinig hulp om 
het maximale uit lidmaatschap te 

kunnen halen

Leden vaak achteraf verrast wanneer 
ze ontdekken dat er meer mogelijk is

De vrijwilligers zijn heel vriendelijk, 
maar vaak beperkt op de hoogte en 

weinig pro-actief

In de online omgeving of bij apps 
moet men zelf uitzoeken hoe het 

werkt, wat niet iedereen even 
makkelijk af gaat

Nieuwe leden worden beperkt op de 
hoogte gebracht van mogelijkheden 

naast boeken lenen

Niet iedereen is bekend met e-books, 
audioboeken, of reserveren omdat 

men een barriere ervaart in het leren 
van deze mogelijkheden

De introductie is soms incompleet 
of niet aanwezig, en men heeft geen 

eenvoudige manier om zelf dingen uit 
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Nieuwe boeken blijven ontdekken 
is voorwaarde voor langdurig 

lidmaatschap

Men wordt vaak lid uit het oogpunt 
om tegen een kleine prijs veel boeken 
te kunnen proberen (in tegenstelling 

tot kopen)

Een groot en verversend actueel 
aanbod bepaalt of men op de lange 

termijn tevreden blijft

Leden zoeken gericht advies voor 
nieuwe boeken, en men mist de zoek- 
en suggestie-functionaliteiten die men 

gewend is van Netflix, Spotify, etc. 

De bibliotheek biedt bezoekers de 
unieke mogelijkheid uit hun digitale 
‘filterbubbel’ te ontsnappen door het 
willekeurig ontdekken van boeken

Nieuwe leden ervaren een barriere om 
boeken te reserveren, hoewel dat voor 
vestigingen met beperkter aanbod wel 

van belang is 15/62



Samenvatting
In dit document is een samenvatting zichtbaar 
van de uitgebreide klantreis. Hierbij is gekozen 
om alleen de belangrijkste behoeften, pijnen en 

winsten weer te geven en illustraties, touchpoints 
en eerste ideeën weg te laten.
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Fase
Cluster van gerelateerde activiteiten 
in de klantreis.

Activiteit
Activiteit of actie die de klant moet 
doen om zijn klantbehoeften 
te voldoen en/of de klantreis te 
volbrengen.

Klantbehoefte
Behoefte, doel, probleem, eis of wens 
die de klant gerealiseerd,
geadresseerd, voldaan of opgelost wil 
hebben.

Moment van de Waarheid
Impactvol moment in de klantreis dat 
grote invloed heeft op de uiteindelijke 
klanttevredenheid.

Klantwinst
Voordeel en stimulator die de klant 
op dit moment helpt om dingen 
makkelijker, sneller, goedkoper of 
beter gedaan te krijgen. 

Klantpijn
Barriere, probleem of obstakel 
die klanten er op dit moment van 
weerhoudt hun behoeften, doelen of 
acties te bereiken. 

Belevingscurve
Resultaat van de positieve en 
negatieve aspecten van de 
klantbeleving, waarbij een indeling 
wordt gemaakt in een postieve, 
neutrale of negatieve beleving.

Quote
Interviewquote om de bevindingen te 
bekrachtigen of toe te lichten.

Hoe lees ik een klantreis?

“Quote“
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Ik krijg een inleiding en rondleiding
Ik leer de bibliotheek kennen
Ik activeer mijn online account
Ik installeer de bibliotheek-apps
Ik ontdek activiteiten in de bieb
Ik vraag hulp (zie hulp vragen)

Ik word getriggerd om een bepaald boek op 
te zoeken
Ik snuffel door het aanbod
Ik zoek een specifiek boek
Ik vraag hulp (zie hulp vragen)

Ik vul het inschrijvingsformulier in (op 
papier/website)
Ik betaal
Ik ontvang een bevestiging
Ik ontvang direct mijn pas/haal mijn pas op
Ik vraag hulp (zie hulp vragen)

Ik word getriggerd om mij bij een 
bibliotheek aan te sluiten
Ik zoek informatie op over de bibliotheek
Ik vergelijk abonnementen

Ik wil goedkoper veel boeken kunnen lezen Ik wil meteen na inschijving mijn pas 
hebben

Ik wil het meeste uit mijn lidmaatschap 
halen

Ik wil nieuwe schrijvers & boeken ontdekken 
die zijn afgestemd op mijn smaak

Oriënteren Lid worden Opstarten Ontdekken

Goede prijs/kwaliteitverhouding

Eenmalig abonnementsbedrag te 
hoog Niet direct een pasje krijgen als men 

zich heeft ingeschreven
Later ontdekken dat sommige 
mogelijkheden niet zijn verteld 
(nieuwsbrief, activiteiten, indeling, 
etc)

Beperkter aanbod in kleinere 
vestigingen en onduidelijkheid of en 
wanneer dit aanbod wordt ‘ververst’

Vriendelijk geholpen worden (ook als 
er iets fout gaat)

Ontdekken dat alles eigenlijk heel 
simpel is

Groot, actueel, en verversend nieuw 
aanbod

Kastruimte en geld besparen

Stoffig imago bibliotheek Geen duidelijk moment hebben 
waarop men officieel lid is

Geen of onvolledige introductie 
gekregen hebben

Luisterboek en e-book oplossingen 
zijn niet op het niveau van 
commerciële concurrenten (Storytel)

Binnen 10 minuten na binnen lopen 
lid zijn, een pas hebben, en kunnen 
lenen De voordelen van lid zijn ontdekken

Op spontane manieren nieuwe 
schrijvers ontdekken (Boekenweek, 
toptitels en ‘teruggebracht’-rekken, 
bijvangst van snuffelen)

Activiteiten

Fases

Belevings-
curve

Grootste 
winsten

Belangrijkste 
behoefte

Grootste
pijnen

“Het was fijn geweest om een korte 
intro te krijgen, ik moest nu alles 
vragen.”

“In het ziekenhuis kun je meteen je 
pasje printen.”

“Als je 3 boeken hebt geleend 
heb je je abonnement er al uit.”

“Je 
moet wel vaak genoeg geprikkeld 
worden om andere boeken te lezen.”

    Moment van de waarheid

1/2 Samenvatting klantreis lid worden 
Bibliotheek Rijn & Venen
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Ik wil mijn boeken uit kunnen 
lezen

Ik wil op een persoonlijke, 
vriendelijke, en professionele 
manier geholpen worden

Ik wil in een andere wereld 
wegduiken

Ik wil boeken kunnen lenen Ik wil lezen in een comfortabele, 
gezellige omgeving

Lenen Ontspannen Gebruiken Teruggeven Hulp vragen
Ik gebruik het boek, e-book of 
audiobook
Ik pas wel of niet mijn voorkeur 
voor boeken aan

Ik ontmoet anderen
Ik haal koffie
Ik lees een boek of tijdschrift

Ik reserveer een boek (optioneel)
Ik neem een boek mee of 
download een audioboek/e-book

Ik ontvang een bericht dat mijn 
leentermijn gaan verlopen
Ik verleng via mail of app
Ik lever mijn boeken in of merk dat 
mijn digitale producten niet meer 
beschikbaar zijn

Ik vraag een medewerker om 
hulp bij ontdekken, opstarten, lid 
worden, of andere fasen

Veel boeken kunnen lenen Gemoedelijke sfeer
Zien dat de bibliotheek met de 
tijd meegaat qua formats Online kunnen verlengen

Vriendelijk geholpen worden 
(ook als er iets fout gaat)

Eén boek in meerdere vormen 
tegelijk kunnen lezen Online overzicht wanneer moet 

worden ingeleverd

Website zou functioneler 
kunnen

Gedateerde uitstraling, weinig 
sfeer

Boeken moeten inleveren 
voordat ze uit zijn (vooral 
toptitels)

Barrière om medewerkers aan 
te spreken wanneer ze ‘gesloten’ 
bij elkaar staan in groep

Onduidelijk of je luisterboeken 
ook kunt downloaden en 
beluisteren in het buitenland

Gebrek aan horeca en 
comfortabele zitplekken Alleen boeken kunnen 

terugbrengen tijdens 
openingstijden bij kleinere 
vestigingen (geen inleverbus)

(Nog) geen persoonlijke 
behandeling van medewerkers

Niet reserveren door 
(vermeende) omslachtigheid of 
het precies moeten weten wat 
je dan wilt hebben

Eenvoudig downloaden van 
e-books via app

Belevings-
curve

Grootste 
winsten

Grootste
pijnen

“De bibliotheek is nog één van de 
weinig plekken waar met andere 
mensen uit andere milieus in 
contact kunt komen zonder dat dit 
raar, irritant of agressief is.”

“Ik kies tegenwoordig telkens 
één boek dat ik met de kinderen 
helemaal uitlees. Dan versnippert 
het tenminste niet zo.”

“Het is ideaal dat je nu ook e-books 
kunt huren. Zo hoef ik niet met een 
koffer vol boeken op vakantie. Dat 
scheelt weer zeulen.”

“Je ziet vanaf de buitenkant niet 
of iemand een vrijwilliger is of 
niet, dus je weet ook niet wat je 
kunt verwachten qua service.”

“Het is handig dat de bibliotheek 
dicht bij het winkelcentrum 
zit. Zo kan ik het bezoek goed 
combineren.”

Activiteiten

Fases

Belangrijkste 
behoefte

    Moment van de waarheid

2/2 Samenvatting klantreis lid worden 
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Belangrijkste kansgebieden

Lid worden Opstarten Ontdekken
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Lid worden:

het laagdrempeliger maken om lid te worden?

Hoe kunnen we
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Opstarten:

elke klant het maximale uit het lidmaatschap laten halen 
vanaf dag een?

Hoe kunnen we
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Ontdekken:

het ontdekken van nieuwe boeken nog beter faciliteren?

Hoe kunnen we
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2. Klantreis 
activiteiten bezoeken 

- de Bibliotheek AanZet
Hoe ziet het aanmelden voor bibliotheekactiviteiten 

eruit en hoe wordt dit beleefd?
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de Bibliotheek AanZet wil meer weten over hoe 
klanten het ervaren om activiteiten te bezoeken. 
Om dit in kaart te brengen is een klantreis van dit 
proces gemaakt en zijn inzichten geformuleerd.   

Deze klantreis en inzichten zijn gebaseerd op 
kwalitatieve interviews met bezoekers van 
de bibliotheek-activiteiten. Er is gesproken 
met een zo breed mogelijke groep mensen, 
jong en oud en uit verschillende milieus. Er is 
gericht onderzoek gedaan onder bezoekers 
van activiteiten in stadsbibliotheek Dordrecht, 
waarvoor zij allen een ticket hadden besteld. In 
deze 12 interviews is de respondent 60 minuten 
uitgevraagd over zijn huidige beleving van de 
dienstverlening rondom activiteiten die door de 
bibliotheek worden georganiseerd. 

Klantreis activiteiten bezoeken
de Bibliotheek AanZet
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 » 12 diepte-interviews (60 min) op locatie met 
recente bezoekers van activiteiten bibliotheek, 
waarbij inschrijving benodigd was

 » 2 Service Safari’s (zelf de dienstverlening 
ervaren): bezochte activiteiten met korte 
interviews met bezoekers en medewerkers 
 
Resultaat

 » Inzicht in activiteiten, behoeften, pijnen & 
winsten bij bezoekers van activiteiten van 
bibliotheken van AanZet

 » Kansen voor verbetering van de 
dienstverlening rond activiteiten van de 
bibliotheek AanZet

Aanpak: Exploratief onderzoek
met bezoekers activiteiten
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* Origineel document beschikbaar op aanvraag

Klantreis activiteiten bezoeken
Impressie*

Activiteiten

Fase

Belevingscurve

Plannen Ontvangen
Organiseren Inleven Afreizen

Evalueren

Afstemmen

Participeren

“Ja ik ben op heel veel nieuwsbrieven 

geabonneerd en eigenlijk vind ik ze 

allemaal interessant, maar doordat het er 

teveel zijn, ga ik ze dus allemaal niet

lezen.”

“Je moet steeds uitdagender gaan 

denken, want als je voor de zevende 

keer naar dezelfde kinderboerderij 

gaat is daar natuurlijk geen bal aan als 

je in groep 7 zit.”

“Voor een activiteit in de bibliotheek 

kan ik moeilijk ouders regelen, maar 

voor schoolreisje wil iedereen mee.”

“Overal zijn aparte potjes voor”

“Als leraren van tevoren budget 

voor activiteiten hebben 

aangevraagd, dan wordt het geld 

voor hen gereserveerd en anders 

is het op een gegeven moment 

gewoon op.”

‘Volgens mij is er geen nieuwsbrief.’

“Als ik bijvoorbeeld van zo’n 

museum een uitnodiging krijg 

met ‘je bent uigenodigd voor het 

museum’ dan weet ik nog steeds 

niet wat ik ga doen. Is er een les? Is 

er een speurtocht?”

“Ik snap wel dat als je een schrijver 

uitnodigt, je je klas daar een beetje 

op moet voorbereiden. Dus dan 

lezen we een boek van hem en 

bereiden we wat vragen voor.”

“In mijn klas hebben 

heel weinig kinderen 

een fi ets. Laatst 

moesten we vijf fi etsen 

van collega’s lenen.”

“Het is belangrijk om 

aan die kinderen, en 

dus ook de ouders, 

te kunnen laten zien 

dat er zo iets als een 

bibliotheek bestaat.”

“Zo’n evaluatie gaat echt vooral 

over de organisatie. Maar hij 

wordt ook weleens vergeten.”

“Een voorbereidende les is wel extra werk, 

dus ik zou niet bij elke activiteit voorwerk 

willen hebben.”

“Ik ga met een kleuterklas 

echt niet lopen, dan zijn ze 

al moe voordat we er zijn.” “Het allerfi jnst is het als 

er gewoon een bus komt 

voorrijden.”

“Het is voor kinderen veel 

leuker om in de bieb te 

worden voorgelezen dan in 

de klas.”

“Bij een intensieve activiteit 

liggen die kinderen al te 

slapen in de bus terug. Dan 

zet ik gewoon een rustig 

fi lmpje op in de klas”

 
Want alle evenementen die zomaar aan 

komen waaien, zeggen we dat gaan we 

niet doen.”

‘Wij werken thema-gericht. Ik werk nu 

met het thema dieren en als er in deze

tijd iets te doen is in het thema dieren 

dan vind ik dat echt heel leuk.’

“Die brochure 

krijgen we binnen 

en die wordt dan op 

de teamtafel gelegd 

en dan kunnen we 

dat inzien.”

Ik wil voldoende voorbereidingstijd hebben voor een activiteit

Ik wil van tevoren het programma, taken, en 

verantwoordelijkheden duidelijk hebben

Ik wil zo min mogelijk hoeven voorbereiden

Ik wil niet verrast worden door hoge kosten

Ik wil elk kind evenveel kunnen bieden in mijn school

Ik wil dat leerkrachten de ruimte krijgen om de leerlingen te 

inspireren

Ik wil dat activiteiten vast staan aan het begin van het jaar (leraar)

Ik wil niet verrast worden met activiteiten door het jaar heen 

(leraar)

Ik wil passief informatie over educatieve programma’s ontvangen 

Ik wil binnengekomen informatie makkelijk kunnen bewaren en 

delen met collega’s

Ik wil informatie over relevante educatieve programma’s die 

organisatie of budget vereisen op tijd ontvangen

Ik wil gedurende het jaar bericht krijgen over relevante 

educatieve programma’s die weinig organisatie en budget 

vereisen

Ik wil dat ikzelf en de kinderen het maximale van een activiteit 

kunnen leren

Ik wil zelf kunnen bepalen hoe veel tijd ik met mijn klas aan 

voorbereiding en afsluiting besteed

Ik wil ontzien worden in de hoeveelheid werk van voorbereiding 

en afsluiting

Ik wil mijn afsluiting kunnen aanpassen aan het energieniveau 

van de klas na een activiteit

Ik wil mij geen zorgen hoeven maken over vervoer richting de 

activiteit
Ik wil niet afhankelijk zijn van ouders rond vervoer 

Ik wil de geleerde lessen delen

Ik wil de activiteit verbeteren

Ik wil activiteiten die aansluiten bij mijn leerdoelen/thema’s 

Ik wil activiteiten die binnen budget passen (onder 3-5 euro)

Ik wil activiteiten die ik met zo min mogelijk hulp of gedoe kan 

begeleiden en bereiken met mijn klas

Ik wil dat activiteiten afwisselend, prikkelend, interactief, en in de 

juiste belevingswereld zijn

Ik wil dat de leesbeleving van de kinderen interactief wordt 

gestimuleerd

Ik wil dat activiteiten aansluiten bij het niveau van de kinderen

Ik wil zelf kunnen ontspannen en kunnen genieten

Klantbehoeften

De fase waarin blijkt of de activiteit veel of weinig 

organisatiekracht van de leraar kost

Touchpoint

Bibliotheekgebouw

Post (fl yers & brochures)

Email (directe aanbiedingen, nieuwsbrieven)

Website DOK

Post (fl yers & brochures)

Email (directe aanbiedingen, 

nieuwsbrieven)

Website DOK
Email
Website DOK

Stappenplan

Email met planning

Lesboekje

Bibliotheekmedewerker

Bibliotheekgebouw

Activiteitenruimte

Ouderbijdrage geeft soms ruimte in begroting voor iets 

extra’s

DOK-activiteiten hebben redelijke prijzen

Kosten educatieve activiteiten kunnen soms worden 

weggezet in subsidiepotje

Geen toestemming hoeven vragen aan directie voor 

activiteiten als deze gratis zijn

Met DOK activiteiten afstemmen op het lesprogramma

Voor het begin van het schooljaar al activiteiten kunnen 

vastleggen

Programma van activiteit ruim vantevoren weten en 

overtuigend kunnen communiceren

Een herinnering krijgen 2 weken voor de activiteit

Activiteiten waarbij begeleiding en transport niet nodig is 

(binnen school/dichtbij)

Geholpen worden bij de organisatie (transport etc.)
Bus & OV zijn een bijzondere belevenis voor (jonge) 

kinderen

Lesplan en materialen krijgen voor voorbereiding en 

afsluiting (liedjes, boekjes, etc)

Verbetering zien ten opzichte van een vorige editie van de 

activiteit

Klantwinsten

Gemakkelijk meer informatie van activiteit kunnen 

binnenkrijgen en delen 

Zicht hebben of herinnerd worden aan activiteiten die al 

eerder afgenomen zijn

Duidelijke fysieke brochures binnenkrijgen om te bewaren 

en delen met collega’s

Activiteiten binnen krijgen op een tijdstip waarop ik mijn 

jaarplan en thema’s daar nog op kan aanpassen

Activiteiten die bijdragen aan de leesbeleving

Dingen doen die de kinderen normaal gesproken niet zo 

snel meemaken

Informatie binnen krijgen via verschillende kanalen 

(ouders, directie, kinderen zelf)
Activiteiten die binnen budget passen

Activiteiten op woensdag en vrijdag waar ouders vaker vrij 

zijn om te helpen

Zelf keuze hebben om wel/niet met klas voor te bereiden 

of af te sluiten achteraf

Niet hoeven afreizen omdat de activiteit naar school komt
Lopend richting de activiteit kunnen 

Wanneer vervoer wordt geregeld vanuit een organisatie 

Degene die presenteert heeft voldoende overwicht
Ouders hun eigen kind met andere kinderen bezig zien

Verrast worden door de activiteit

Als degene die langs komt zelfstandig kan opzetten

Een activiteit die (ook bij oudere kinderen) de aandacht 

grijpt, interactief is, leerzaam is, en op het niveau van de 

kinderen is

“Quote“

Fase
Cluster van gerelateerde activiteiten in 

de klantreis.

Activiteit
Activiteit of actie die de klant moet 

doen om zijn klantbehoeften 

te voldoen en/of de klantreis te 

volbrengen.

Klantbehoefte

Behoefte, doel, probleem, eis of wens 

die de klant gerealiseerd,

geadresseerd, voldaan of opgelost wil 

hebben.

Moment van de Waarheid

Impactvol moment in de klantreis dat 

grote invloed heeft op de uiteindelijke 

klanttevredenheid.

Touchpoint

Elk punt in de klantreis waar de klant in 

contact komt met de dienstverlening.

Klantwinst

Voordeel en stimulator die de klant 

op dit moment helpt om dingen 

makkelijker, sneller, goedkoper of beter 

gedaan te krijgen.

Klantpijn
Barriere, probleem of obstakel 

die klanten er op dit moment van 

weerhoudt hun behoeften, doelen of 

acties te bereiken. 

Belevingscurve

Resultaat van de positieve en negatieve 

aspecten van de klantbeleving, 

waarbij een indeling wordt gemaakt 

in een postieve, neutrale of negatieve 

beleving.

Quote
Interviewquote om de bevindingen te 

bekrachtigen of toe te lichten.

Idee
Eerste idee om de klantervaring te 

verbeteren.

Klantpijnen

Scheef dat je op sommige scholen meer kunnen doen dan 

op andere door grotere ouderbijdrage

Leuke activiteiten missen door verkeerde timing van 

bekendmaking
Mislopen van activiteiten bij DOK door te langdurige 

interne beslissingen

Weinig overzicht van bewezen leuke activiteiten uit het 

verleden

Bijkomende kosten voor vervoer en eten

Extra werkdruk door organisatie van activiteit die niet in 

de dagelijkse routine valt

Begeleiding-intensieve activiteiten zoals rondlopen

Moeten betalen voor workshops als je al lid bent van DOK

Fysieke brochures zijn lastiger te delen voor directie, 

digitaal is fi jner

Ouders zijn vaak niet op de hoogte van wat DOK kan 

bieden

Pro-actief op websites moeten zoeken voor geschikte 

activiteiten of meer informatie

Niet gewezen worden op handige bronnen van informatie 

(nieuwsbrief)

Te veel en te uitgebreide informatie binnen krijgen om 

alles te kunnen lezen

Moeite oudere kinderen te blijven prikkelen door 

bekendheid met veel activiteiten

Ouders moeten overtuigen om te helpen, waarbij sommige 

ouders het belang van lezen of nut van een andere 

activiteit dan schoolreisje niet inzien

Activiteiten uit nieuwsbrief van bibliotheek niet makkelijk 

te kopieren in eigen nieuwsbrief school

Extra werk moeten doen

Voorbereiding die niet in actuele thema past
Hoe meer organisatie nodig rond vervoer, hoe beperkter 

keuzes zijn qua activiteit

Zitverhogers per kind en parkeerplek moeten regelen bij 

vervoer met auto’s

Overgeleverd zijn aan grillen van bus & OV (te laat, uitval)

Geen grote afstanden kunnen lopen, zeker met jonge 

kinderen (door vermoeidheid en onveiligheid)

Er wordt niks gedaan met terugkerende aandachtspunten

Evaluatie en daardoor verbetermogelijkheid vergeten

Lenen van boeken per kind is duurder geworden

Onoverzichtelijke hoeveelheid potjes om activiteiten mee 

te fi nancieren

Budget voor nieuwe jaar inrichten op basis van afgelopen 

jaar doordat nieuwe activiteiten pas te laat (tegen einde 

schooljaar) binnen komen

Langer dan 30 minuten moeten zitten en luisteren

Langer dan een uur actief aan iets moeten deelnemen

Rebellerende/verveelde kinderen die elkaar aansteken 

Een begeleider of medewerker die het overwicht kwijtraakt

Veroordeeld zijn tot ongezonde eetmogelijkheden

Een kind dat kwijt, ziek of verwond is

Door het organiseren van de activiteit niet kunnen 

genieten 

Brochures in leerthema’s indelen
Ouders/rijders mogelijkheid bieden om in bibliotheek te 

werken

Subsidie aanvragen voor vervoer

Vrijwilligerspool van bibliotheek om klasactiviteiten te 

begeleiden

Eigen DOK-bus kopen/huren

Voorbeelden aanleveren van wervende brieven om 

activiteit aan te kondigen

Vervoer als onderdeel van de activiteit maken (puzzelrit, 

interessante plekken bezoeken)

Optie bieden om voorbereiding door DOK te laten doen

Pop-up DOK-locatie dicht bij scholen

Ouders aan het woord laten in promotiematerialen, waarin 

zij hun ervaringen kunnen delen

Meer activiteiten op locatie bij scholen mogelijk maken

Begeleidende ouders voordeel bibliotheek aanbieden

Optrekken met kunst&cultuur-team qua vervoer, 

aangezien deze al over bus beschikken

Ondersteunende bedrijven aanprijzen (bus-,fi etshuur)

Activiteiten aanprijzen met optie busvervoer

Praktische categorieën maken voor activiteiten: budget, 

comfort

Overzicht afgenomen activiteiten, met eerdere ervaringen 

van collega’s (incl. aftermovie, beelden)

Betrokken zijn bij teamoverleg scholen, wanneer 

jaarplannen worden gemaakt

Ruimte bieden in brochure om voorkeur aan te laten 

kruisen door docenten

Ideeën

DOK Delft
Klantreis schoolactiviteiten 

DOK Delft wil meer weten over hoe medewerkers van basisscholen te werk gaan wanneer 

zij schoolactiviteiten organiseren. Om dit in kaart te brengen is een klantreis van dit proces 

gemaakt. De klantreis schoolactiviteiten begint op het moment dat de plannen, budgetten en 

thema’s voor het nieuwe schooljaar vastgesteld worden eindigt op het moment dat de activiteit 

wordt geëvalueerd.

De klantreis helpt bij het begrijpen van de dienstverlening vanuit het perspectief van 

de eindklant, met daarin de goede en minder goede momenten. Het is een tool die de 

verschillende afdelingen en medewerkers bij elkaar brengt en een gedeeld doel geeft. Daarnaast 

wordt hij gebruikt als tool om strategische keuzes op te maken en de dienstverlening te 

verbeteren.  

Deze klantreis is gebaseerd op gesprekken met leerkrachten, coördinatoren en directeuren van 

basisscholen in Delft, in een focusgroep en verschillende afzonderlijke interviews. Hierbij zijn de 

deelnemers uitgevraagd over hun huidige beleving van activiteiten die vanuit school worden 

afgenomen bij DOK Delft en andere educatieve instellingen. 

Moment 

van de Waarheid

Legenda

DOK Delft

De fase waarin blijkt of de activiteit de moeite van het 

organiseren waard is geweest

Ik maak de begroting (directie)

Ik stel een jaarkalender op (directie)

Ik bepaal de thema’s (leraren)

Ik ontvang informatie over activiteiten (directie & leraren)

Ik bewaar informatie voor later

Ik deel informatie met anderen

Ik stem data af met andere leraren en de jaarkalender

Ik kondig de activiteit aan in de (digitale) nieuwsbrief

Ik regel wanneer nodig extra begeleiding (ouders) en vervoer 

(bus/ouders)

Ik bereid de kinderen voor op de activiteit die we zullen bijwonen

Ik sluit de activiteit af met de kinderen

Ik verdeel de kinderen over de begeleiders (eventueel)

Ik organiseer het vervoer op de dag van de activiteit

Ik begeleid mijn kinderen naar de activiteit

Ik bespreek de inhoud en organisatie van de activiteit na

Ik vul een evaluatieformulier in (eventueel)

Ik fi lter binnengekomen activiteiten (directie en leraren)

Ik overleg activiteiten met andere leraren/directeur (leraren)

Ik begeleid de kinderen naar de activiteit

Ik introduceer de activiteit

Ik onderga de activiteit

Ik ondersteun de begeleiders

Visualisatie

De fase waarin wordt afgestemd of activiteiten 

binnen de actuele leerthema’s passen, en of deze het 

benodigde budget en organisatie waard zijn.

De klantreis begint op het moment dat de 
plannen, budgetten en thema’s voor het nieuwe 
schooljaar vastgesteld worden eindigt op het 
moment dat de activiteit wordt geëvalueerd.
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Hoofdinzichten 
klantreis AanZet

 » Aanbod, promotie en planning niet altijd ingericht om 

meerdere doelgroepen aan te spreken

 » Stoffig imago houdt niet-leden tegen

 » Kleine prijs geaccepteerd

 » Organisatie niet altijd professioneel

 » Deelnemers willen horizon verbreden

 » Sociaal aspect vaak even belangrijk als de activiteit zelf
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Aanbod, promotie, en planning 
niet altijd ingericht om meerdere 

doelgroepen aan te spreken

De promotie schiet tekort, zoals in de 
(social) media, in de bibliotheek zelf 

(op schermen/posters/krijtborden), op 
scholen, en in buurthuizen

Men is tevreden met activiteiten 
op vaste dagen en qua tijdstip/
dag afgestemd op leefpatronen 

doelgroepen (woensdag=kinderen,etc)

Logistiek gemak is van belang: Men 
wil gratis kunnen parkeren, en men 

combineert een bezoek vaak met het 
doen van boodschappen dichtbij

Men ontdekt vaak pas activiteiten als 
men toevallig iets ziet, of als iemand 

anders erover vertelt

De activiteiten worden vaak niet 
overzichtelijk gepresenteerd (op 

verschillende posters ipv. in een enkel 
overzichtelijke brochure)

Er is geen manier om een persoonlijk 
aanbod te krijgen van activiteiten 
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Stoffig imago houdt niet-leden 
tegen

Men ontdekt vaak pas dat er meer te 
doen is in de bieb dan boeken huren 

nadat men al lid is geworden

Men ziet de bibliotheek vaak als een 
gesloten plek waar men lid moet 

zijn om binnen te komen, met oude 
stoffige, slecht geïsoleerde ruimtes 

Activiteiten vinden soms uit het zicht 
plaats in een achterafzaaltje, terwijl 

publieke activiteiten een aanzuigende 
werking hebben en de bibliotheek 

laten ‘bruisen’

Na het bezoek aan een activiteit zijn 
bezoekers vaak positief verrast
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Kleine prijs geaccepteerd 

Lage kosten stelt bezoekers in staat 
veel soorten activiteiten te proberen. 

Mensen zijn bereid klein bedrag te 
betalen voor betere kwaliteit

Deelnemers zijn al gauw tevreden 
door de lage kosten van een activiteit

Men heeft meer commitment als men 
een kleine prijs betaalt
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Organisatie niet altijd 
professioneel

Het begin van een activiteit is vaak wat 
rommelig

Kaartjes worden vaak niet 
gecontroleerd, zeker bij gratis 

activiteiten

De online inschrijving is soms zo 
frustrerend dat de klant zich alsnog in 

een  bibliotheek inschrijft

Deelnemers wel al gauw tevreden 
door de lage kosten van een activiteit
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Deelnemers willen horizon 
verbreden 

Men zoekt inspirerende activiteiten 
weg van schermen en telefoons

Men zoekt inspirerende activiteitein 
die ze thuis of op school niet kunnen 

vinden 

De activiteit zelf wordt vaak als 
waardevol ervaren
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Sociaal aspect vaak even 
belangrijk als de activiteit zelf

Men vraagt vaak bekenden mee naar 
activiteiten (ook als deze niet-lid zijn)

Bezoekers waarderen erg het in 
contact komen met nieuwe mensen 

met dezelfde interesses

Deelnemers vinden het jammer dat er 
zo weinig mensen buiten de ‘cirkel’ van 

de bibliotheek af lijken te weten van 
interessante activiteiten

Men waardeert de mogelijkheid om 
een hapje en drankje te drinken voor 

of achteraf

Men waardeert activiteiten waarbij 
contact tussen deelnemers 

gefaciliteerd wordt, zoals goede 
ijsbrekers

Mensen delen graag opinies of 
ervaringen met andere deelnemers
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Samenvatting klantreis
In dit document is een samenvatting zichtbaar 
van de uitgebreide klantreis. Hierbij is gekozen 
om alleen de belangrijkste behoeften, pijnen en 

winsten weer te geven en illustraties, touchpoints 
en eerste ideeën weg te laten.
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Ik bezoek de webpagina van de activiteit
Eventueel word ik doorgestuurd naar externe site
Ik vul mijn gegevens in of log in met mijn 
bibliotheekgegevens
Eventueel betaal ik online
Ik ontvang een bevestigingsmail
Ik voeg de activiteit toe aan mijn agenda

Ik word herinnerd aan de activiteit
Eventueel herinner ik een ander aan de 
activiteit
Ik print mijn ticket uit
Ik ga naar de bibliotheek

Ik bekijk of een activiteit in mijn planning 
past
Ik deel een activiteit met anderen
Ik spreek af om een activiteit te gaan 
bezoeken

Ik ontdek zelf een activiteit
Ik word uitgenodigd om een activiteit te 
bezoeken
Ik zoek meer informatie op over de activiteit

Ik wil mijn (of iemand anders’) horizon 
verbreden

Ik wil dat een activiteit past in mijn agenda Ik wil mij gemakkelijk en snel kunnen 
opgeven

Ik wil duidelijk weten waar de activiteit 
plaatsvindt

Ontdekken Afstemmen Aanmelden Afreizen

Persoonlijk benaderd worden op basis 
van je interesses die bekend zijn bij de 
bibliotheek-(medewerkers)

Activiteiten pas ontdekken als deze al 
vol zijn/ aan de gang zijn

Onduidelijkheid hoeveel plek er nog 
bij activiteit is Hoge parkeerkosten voor een relatief 

goedkope activiteit

Kind een laagdrempelige leuke 
dagbesteding kunnen aanbieden

Bij balie gaat het aanmelden voor 
activiteiten goed

Door vaste dagen heeft kind activiteit 
in zijn systeem

Het moment dat de nieuwsbrief met 
activiteiten binnenkomt

Op de communicatiekanalen die 
ik gebruik kan ik niet zien dat de 
bibliotheek ook activiteiten aanbiedt

Als ouder te moe en te druk zijn om ‘s 
avonds activiteiten te doen

Naar bibiotheek moeten omdat online 
aanmelden niet lukt

Locatie van bibliotheek en 
activiteitenruimte vaak slecht 
aangegeven in aankondiging

Anderen op een nuttige activiteit 
kunnen wijzen

Lage kosten zorgen dat je vaak 
activiteiten kunt bezoeken Herinnerd worden aan een activiteit

Activiteiten

Fases

Belevings-
curve

Grootste 
winsten

Belangrijkste 
behoefte

Grootste
pijnen

“Ik neem het kaartje altijd mee, maar 
ze zijn met het controleren niet heel 
streng. Misschien omdat ze denken 
dat er genoeg plek is.”

“Dan kijk je zelf als moeder vaak of 
dit wat voor mijn kind is. En dan stel 
ik het eigenlijk aan haar voor. Zo van: 
ze doen dit en dit, lijkt je dat leuk?”

“Ik krijg altijd mailtjes maar 
volgens mij ben ik getriggerd 
door de flyer die ik hier 
tegenkwam. Want die mail daar 
staat zoveel in ik moet zeggen 
dat ik niet altijd alles lees.”

“Als ik het niet op de kalender zou 
zetten, dan zou mijn dochter het 
vergeten. Ik moet haar wel helpen 
herinneren.“

    Moment van de waarheid

1/2 Samenvatting klantreis activiteiten 
bezoeken - de Bibliotheek AanZet
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Ik maak kennis met andere bezoekers
Ik wissel ervaringen uit over het onderwerp

Ik deel mijn ervaringen en kennis uit de 
activiteit met anderen
Eventueel ontvang of deel ik foto’s en/of 
andere resultaten van de activiteit

Ik neem iets te eten of drinken
Ik zoek een plekje in de ruimte
Ik volg de activiteit

Ik wil het programma en de tijdsindeling 
van tevoren weten

Ik wil kunnen ontladen Ik wil mensen ontmoeten van verschillende 
milieus en met overeenkomende interesse

Ik wil mijn ervaringen delen met bekenden 
die niet bij de activiteit waren

Ik begeef me naar de ruimte waar de 
activiteit plaats vindt
Eventueel vraag ik de weg
Ik toon mijn ticket aan een medewerker
Eventueel zet ik mijn kind af bij de activiteit

Arriveren Participeren Ontmoeten Delen

Dat activiteiten ook doorgaan met 
weinig deelnemers

Als niveau van activiteit niet aansluit 
bij de doelgroep

Je uitgeprinte kaartje wordt niet altijd 
gecontroleerd voor het evenement Wanneer de groep te klein is om 

ervaringen en verhalen mee uit te 
wisselen

Geen foto’s of filmpjes van activiteiten 
hebben

Door een enthousiast team te woord 
gestaan worden

Je door een activiteit te bezoeken 
weer verbonden voelen met de 
maatschappij Weten wat je kind heeft geleerd

Zien dat je kind slimmer en socialer 
wordt door een bezoek aan een 
activiteit

Dat je bij veel activiteiten gewoon 
kunt binnenlopen zonder aanmelden

Als degene die een onderwerp 
behandelt te weinig kennis heeft

Onduidelijk aan mensen te zien wie 
bij activiteit en bibliotheek hoort

Dat activiteiten niet bij alle 
doelgroepen bekend zijn door 
gebrekkige promotie

Je resultaat van de activiteit niet altijd 
kunnen delen of meenemen

Echt ondergedompeld worden in een 
andere wereld

Leuke contacten overhouden aan een 
activiteit

Belevings-
curve

Grootste 
winsten

Grootste
pijnen

 
“De bibliotheek is een mooie 
centrale plaats waar je mensen kan 
ontmoeten. Waar je ook wat kan 
leren, en niet alleen op het gebied.” 
van lezen.”

       

“Als je ergens samen voor een 
bepaalde activiteit kiest, dan heb je 
waarschijnlijk toch al mensen die 
er geïnteresseerd in zijn. Dat is juist 
het leuke vind ik, dat je dan meer 
anderen ontmoet.”

“Dat kan wel iets professioneler. 
Dat iemand gewoon zegt: “Welkom 
en hier kan je je jas ophangen.”

“Dan heb je iets groots gemaakt en 
dan werd het gedumpt bij het oud 
papier. Dat vond ze niet leuk, want 
ze wilde het laten zien.”

Activiteiten

Fases

Belangrijkste 
behoefte

    Moment van de waarheid

2/2 Samenvatting klantreis activiteiten 
bezoeken - de Bibliotheek Aanzet
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Belangrijkste kansgebieden

Ontdekken Ontmoeten Delen
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Ontdekken:

Een bredere doelgroep enthousiasmeren?

Hoe kunnen we
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Ontmoeten:

Het sociale aspect van activiteiten versterken?

Hoe kunnen we
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Delen:

het aantrekkelijk maken om je deelname aan een 
activiteit zo veel mogelijk te delen?

Hoe kunnen we
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3. Klantreis 
schoolactiviteiten 

- DOK Delft
Wat is het beslissingsproces op scholen voor 

activiteiten van de DOK Delft?
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DOK Delft wil meer weten over hoe 
medewerkers van basisscholen te werk gaan 
wanneer zij schoolactiviteiten organiseren. Om 
dit in kaart te brengen is een klantreis van dit 
proces gemaakt en zijn inzichten geformuleerd.

Deze klantreis en inzichten zijn gebaseerd op 
gesprekken met leerkrachten, coördinatoren 
en directeuren van basisscholen in Delft, in 
een focusgroep en verschillende afzonderlijke 
interviews. Hierbij zijn de deelnemers 
uitgevraagd over hun huidige beleving van 
activiteiten die vanuit school worden afgenomen 
bij DOK Delft en andere educatieve instellingen. 

Klantreis schoolactiviteiten
DOK Delft
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 » 1 exploratieve focusgroep (120 min) met 6 
leerkrachten & (adjunct-) directeuren van 
basisscholen uit klantennetwerk 

 » 2 telefonische interviews met leerkracht 
en directeur van nog niet aangesloten 
basisscholen 
 
Resultaat

 » Inzicht in verantwoordelijkheden, afwegingen, 
activiteiten, behoeften, pijnen & winsten rond 
klasactiviteiten van of bij DOK en activiteiten in 
het algemeen.

Aanpak: exploratief onderzoek
met medewerkers basisscholen
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Klantreis schoolactiviteiten
Impressie*

Activiteiten

Fase

Belevingscurve

Plannen Ontvangen
Organiseren Inleven Afreizen

Evalueren

Afstemmen

Participeren

“Ja ik ben op heel veel nieuwsbrieven 

geabonneerd en eigenlijk vind ik ze 

allemaal interessant, maar doordat het er 

teveel zijn, ga ik ze dus allemaal niet

lezen.”

“Je moet steeds uitdagender gaan 

denken, want als je voor de zevende 

keer naar dezelfde kinderboerderij 

gaat is daar natuurlijk geen bal aan als 

je in groep 7 zit.”

“Voor een activiteit in de bibliotheek 

kan ik moeilijk ouders regelen, maar 

voor schoolreisje wil iedereen mee.”

“Overal zijn aparte potjes voor”

“Als leraren van tevoren budget 

voor activiteiten hebben 

aangevraagd, dan wordt het geld 

voor hen gereserveerd en anders 

is het op een gegeven moment 

gewoon op.”

‘Volgens mij is er geen nieuwsbrief.’

“Als ik bijvoorbeeld van zo’n 

museum een uitnodiging krijg 

met ‘je bent uigenodigd voor het 

museum’ dan weet ik nog steeds 

niet wat ik ga doen. Is er een les? Is 

er een speurtocht?”

“Ik snap wel dat als je een schrijver 

uitnodigt, je je klas daar een beetje 

op moet voorbereiden. Dus dan 

lezen we een boek van hem en 

bereiden we wat vragen voor.”

“In mijn klas hebben 

heel weinig kinderen 

een fi ets. Laatst 

moesten we vijf fi etsen 

van collega’s lenen.”

“Het is belangrijk om 

aan die kinderen, en 

dus ook de ouders, 

te kunnen laten zien 

dat er zo iets als een 

bibliotheek bestaat.”

“Zo’n evaluatie gaat echt vooral 

over de organisatie. Maar hij 

wordt ook weleens vergeten.”

“Een voorbereidende les is wel extra werk, 

dus ik zou niet bij elke activiteit voorwerk 

willen hebben.”

“Ik ga met een kleuterklas 

echt niet lopen, dan zijn ze 

al moe voordat we er zijn.” “Het allerfi jnst is het als 

er gewoon een bus komt 

voorrijden.”

“Het is voor kinderen veel 

leuker om in de bieb te 

worden voorgelezen dan in 

de klas.”

“Bij een intensieve activiteit 

liggen die kinderen al te 

slapen in de bus terug. Dan 

zet ik gewoon een rustig 

fi lmpje op in de klas”

 
Want alle evenementen die zomaar aan 

komen waaien, zeggen we dat gaan we 

niet doen.”

‘Wij werken thema-gericht. Ik werk nu 

met het thema dieren en als er in deze

tijd iets te doen is in het thema dieren 

dan vind ik dat echt heel leuk.’

“Die brochure 

krijgen we binnen 

en die wordt dan op 

de teamtafel gelegd 

en dan kunnen we 

dat inzien.”

Ik wil voldoende voorbereidingstijd hebben voor een activiteit

Ik wil van tevoren het programma, taken, en 

verantwoordelijkheden duidelijk hebben

Ik wil zo min mogelijk hoeven voorbereiden

Ik wil niet verrast worden door hoge kosten

Ik wil elk kind evenveel kunnen bieden in mijn school

Ik wil dat leerkrachten de ruimte krijgen om de leerlingen te 

inspireren

Ik wil dat activiteiten vast staan aan het begin van het jaar (leraar)

Ik wil niet verrast worden met activiteiten door het jaar heen 

(leraar)

Ik wil passief informatie over educatieve programma’s ontvangen 

Ik wil binnengekomen informatie makkelijk kunnen bewaren en 

delen met collega’s

Ik wil informatie over relevante educatieve programma’s die 

organisatie of budget vereisen op tijd ontvangen

Ik wil gedurende het jaar bericht krijgen over relevante 

educatieve programma’s die weinig organisatie en budget 

vereisen

Ik wil dat ikzelf en de kinderen het maximale van een activiteit 

kunnen leren

Ik wil zelf kunnen bepalen hoe veel tijd ik met mijn klas aan 

voorbereiding en afsluiting besteed

Ik wil ontzien worden in de hoeveelheid werk van voorbereiding 

en afsluiting

Ik wil mijn afsluiting kunnen aanpassen aan het energieniveau 

van de klas na een activiteit

Ik wil mij geen zorgen hoeven maken over vervoer richting de 

activiteit
Ik wil niet afhankelijk zijn van ouders rond vervoer 

Ik wil de geleerde lessen delen

Ik wil de activiteit verbeteren

Ik wil activiteiten die aansluiten bij mijn leerdoelen/thema’s 

Ik wil activiteiten die binnen budget passen (onder 3-5 euro)

Ik wil activiteiten die ik met zo min mogelijk hulp of gedoe kan 

begeleiden en bereiken met mijn klas

Ik wil dat activiteiten afwisselend, prikkelend, interactief, en in de 

juiste belevingswereld zijn

Ik wil dat de leesbeleving van de kinderen interactief wordt 

gestimuleerd

Ik wil dat activiteiten aansluiten bij het niveau van de kinderen

Ik wil zelf kunnen ontspannen en kunnen genieten

Klantbehoeften

De fase waarin blijkt of de activiteit veel of weinig 

organisatiekracht van de leraar kost

Touchpoint

Bibliotheekgebouw

Post (fl yers & brochures)

Email (directe aanbiedingen, nieuwsbrieven)

Website DOK

Post (fl yers & brochures)

Email (directe aanbiedingen, 

nieuwsbrieven)

Website DOK
Email
Website DOK

Stappenplan

Email met planning

Lesboekje

Bibliotheekmedewerker

Bibliotheekgebouw

Activiteitenruimte

Ouderbijdrage geeft soms ruimte in begroting voor iets 

extra’s

DOK-activiteiten hebben redelijke prijzen

Kosten educatieve activiteiten kunnen soms worden 

weggezet in subsidiepotje

Geen toestemming hoeven vragen aan directie voor 

activiteiten als deze gratis zijn

Met DOK activiteiten afstemmen op het lesprogramma

Voor het begin van het schooljaar al activiteiten kunnen 

vastleggen

Programma van activiteit ruim vantevoren weten en 

overtuigend kunnen communiceren

Een herinnering krijgen 2 weken voor de activiteit

Activiteiten waarbij begeleiding en transport niet nodig is 

(binnen school/dichtbij)

Geholpen worden bij de organisatie (transport etc.)
Bus & OV zijn een bijzondere belevenis voor (jonge) 

kinderen

Lesplan en materialen krijgen voor voorbereiding en 

afsluiting (liedjes, boekjes, etc)

Verbetering zien ten opzichte van een vorige editie van de 

activiteit

Klantwinsten

Gemakkelijk meer informatie van activiteit kunnen 

binnenkrijgen en delen 

Zicht hebben of herinnerd worden aan activiteiten die al 

eerder afgenomen zijn

Duidelijke fysieke brochures binnenkrijgen om te bewaren 

en delen met collega’s

Activiteiten binnen krijgen op een tijdstip waarop ik mijn 

jaarplan en thema’s daar nog op kan aanpassen

Activiteiten die bijdragen aan de leesbeleving

Dingen doen die de kinderen normaal gesproken niet zo 

snel meemaken

Informatie binnen krijgen via verschillende kanalen 

(ouders, directie, kinderen zelf)
Activiteiten die binnen budget passen

Activiteiten op woensdag en vrijdag waar ouders vaker vrij 

zijn om te helpen

Zelf keuze hebben om wel/niet met klas voor te bereiden 

of af te sluiten achteraf

Niet hoeven afreizen omdat de activiteit naar school komt
Lopend richting de activiteit kunnen 

Wanneer vervoer wordt geregeld vanuit een organisatie 

Degene die presenteert heeft voldoende overwicht
Ouders hun eigen kind met andere kinderen bezig zien

Verrast worden door de activiteit

Als degene die langs komt zelfstandig kan opzetten

Een activiteit die (ook bij oudere kinderen) de aandacht 

grijpt, interactief is, leerzaam is, en op het niveau van de 

kinderen is

“Quote“

Fase
Cluster van gerelateerde activiteiten in 

de klantreis.

Activiteit
Activiteit of actie die de klant moet 

doen om zijn klantbehoeften 

te voldoen en/of de klantreis te 

volbrengen.

Klantbehoefte

Behoefte, doel, probleem, eis of wens 

die de klant gerealiseerd,

geadresseerd, voldaan of opgelost wil 

hebben.

Moment van de Waarheid

Impactvol moment in de klantreis dat 

grote invloed heeft op de uiteindelijke 

klanttevredenheid.

Touchpoint

Elk punt in de klantreis waar de klant in 

contact komt met de dienstverlening.

Klantwinst

Voordeel en stimulator die de klant 

op dit moment helpt om dingen 

makkelijker, sneller, goedkoper of beter 

gedaan te krijgen.

Klantpijn
Barriere, probleem of obstakel 

die klanten er op dit moment van 

weerhoudt hun behoeften, doelen of 

acties te bereiken. 

Belevingscurve

Resultaat van de positieve en negatieve 

aspecten van de klantbeleving, 

waarbij een indeling wordt gemaakt 

in een postieve, neutrale of negatieve 

beleving.

Quote
Interviewquote om de bevindingen te 

bekrachtigen of toe te lichten.

Idee
Eerste idee om de klantervaring te 

verbeteren.

Klantpijnen

Scheef dat je op sommige scholen meer kunnen doen dan 

op andere door grotere ouderbijdrage

Leuke activiteiten missen door verkeerde timing van 

bekendmaking
Mislopen van activiteiten bij DOK door te langdurige 

interne beslissingen

Weinig overzicht van bewezen leuke activiteiten uit het 

verleden

Bijkomende kosten voor vervoer en eten

Extra werkdruk door organisatie van activiteit die niet in 

de dagelijkse routine valt

Begeleiding-intensieve activiteiten zoals rondlopen

Moeten betalen voor workshops als je al lid bent van DOK

Fysieke brochures zijn lastiger te delen voor directie, 

digitaal is fi jner

Ouders zijn vaak niet op de hoogte van wat DOK kan 

bieden

Pro-actief op websites moeten zoeken voor geschikte 

activiteiten of meer informatie

Niet gewezen worden op handige bronnen van informatie 

(nieuwsbrief)

Te veel en te uitgebreide informatie binnen krijgen om 

alles te kunnen lezen

Moeite oudere kinderen te blijven prikkelen door 

bekendheid met veel activiteiten

Ouders moeten overtuigen om te helpen, waarbij sommige 

ouders het belang van lezen of nut van een andere 

activiteit dan schoolreisje niet inzien

Activiteiten uit nieuwsbrief van bibliotheek niet makkelijk 

te kopieren in eigen nieuwsbrief school

Extra werk moeten doen

Voorbereiding die niet in actuele thema past
Hoe meer organisatie nodig rond vervoer, hoe beperkter 

keuzes zijn qua activiteit

Zitverhogers per kind en parkeerplek moeten regelen bij 

vervoer met auto’s

Overgeleverd zijn aan grillen van bus & OV (te laat, uitval)

Geen grote afstanden kunnen lopen, zeker met jonge 

kinderen (door vermoeidheid en onveiligheid)

Er wordt niks gedaan met terugkerende aandachtspunten

Evaluatie en daardoor verbetermogelijkheid vergeten

Lenen van boeken per kind is duurder geworden

Onoverzichtelijke hoeveelheid potjes om activiteiten mee 

te fi nancieren

Budget voor nieuwe jaar inrichten op basis van afgelopen 

jaar doordat nieuwe activiteiten pas te laat (tegen einde 

schooljaar) binnen komen

Langer dan 30 minuten moeten zitten en luisteren

Langer dan een uur actief aan iets moeten deelnemen

Rebellerende/verveelde kinderen die elkaar aansteken 

Een begeleider of medewerker die het overwicht kwijtraakt

Veroordeeld zijn tot ongezonde eetmogelijkheden

Een kind dat kwijt, ziek of verwond is

Door het organiseren van de activiteit niet kunnen 

genieten 

Brochures in leerthema’s indelen
Ouders/rijders mogelijkheid bieden om in bibliotheek te 

werken

Subsidie aanvragen voor vervoer

Vrijwilligerspool van bibliotheek om klasactiviteiten te 

begeleiden

Eigen DOK-bus kopen/huren

Voorbeelden aanleveren van wervende brieven om 

activiteit aan te kondigen

Vervoer als onderdeel van de activiteit maken (puzzelrit, 

interessante plekken bezoeken)

Optie bieden om voorbereiding door DOK te laten doen

Pop-up DOK-locatie dicht bij scholen

Ouders aan het woord laten in promotiematerialen, waarin 

zij hun ervaringen kunnen delen

Meer activiteiten op locatie bij scholen mogelijk maken

Begeleidende ouders voordeel bibliotheek aanbieden

Optrekken met kunst&cultuur-team qua vervoer, 

aangezien deze al over bus beschikken

Ondersteunende bedrijven aanprijzen (bus-,fi etshuur)

Activiteiten aanprijzen met optie busvervoer

Praktische categorieën maken voor activiteiten: budget, 

comfort

Overzicht afgenomen activiteiten, met eerdere ervaringen 

van collega’s (incl. aftermovie, beelden)

Betrokken zijn bij teamoverleg scholen, wanneer 

jaarplannen worden gemaakt

Ruimte bieden in brochure om voorkeur aan te laten 

kruisen door docenten

Ideeën

DOK Delft
Klantreis schoolactiviteiten 

DOK Delft wil meer weten over hoe medewerkers van basisscholen te werk gaan wanneer 

zij schoolactiviteiten organiseren. Om dit in kaart te brengen is een klantreis van dit proces 

gemaakt. De klantreis schoolactiviteiten begint op het moment dat de plannen, budgetten en 

thema’s voor het nieuwe schooljaar vastgesteld worden eindigt op het moment dat de activiteit 

wordt geëvalueerd.

De klantreis helpt bij het begrijpen van de dienstverlening vanuit het perspectief van 

de eindklant, met daarin de goede en minder goede momenten. Het is een tool die de 

verschillende afdelingen en medewerkers bij elkaar brengt en een gedeeld doel geeft. Daarnaast 

wordt hij gebruikt als tool om strategische keuzes op te maken en de dienstverlening te 

verbeteren.  

Deze klantreis is gebaseerd op gesprekken met leerkrachten, coördinatoren en directeuren van 

basisscholen in Delft, in een focusgroep en verschillende afzonderlijke interviews. Hierbij zijn de 

deelnemers uitgevraagd over hun huidige beleving van activiteiten die vanuit school worden 

afgenomen bij DOK Delft en andere educatieve instellingen. 

Moment 

van de Waarheid

Legenda

DOK Delft

De fase waarin blijkt of de activiteit de moeite van het 

organiseren waard is geweest

Ik maak de begroting (directie)

Ik stel een jaarkalender op (directie)

Ik bepaal de thema’s (leraren)

Ik ontvang informatie over activiteiten (directie & leraren)

Ik bewaar informatie voor later

Ik deel informatie met anderen

Ik stem data af met andere leraren en de jaarkalender

Ik kondig de activiteit aan in de (digitale) nieuwsbrief

Ik regel wanneer nodig extra begeleiding (ouders) en vervoer 

(bus/ouders)

Ik bereid de kinderen voor op de activiteit die we zullen bijwonen

Ik sluit de activiteit af met de kinderen

Ik verdeel de kinderen over de begeleiders (eventueel)

Ik organiseer het vervoer op de dag van de activiteit

Ik begeleid mijn kinderen naar de activiteit

Ik bespreek de inhoud en organisatie van de activiteit na

Ik vul een evaluatieformulier in (eventueel)

Ik fi lter binnengekomen activiteiten (directie en leraren)

Ik overleg activiteiten met andere leraren/directeur (leraren)

Ik begeleid de kinderen naar de activiteit

Ik introduceer de activiteit

Ik onderga de activiteit

Ik ondersteun de begeleiders

Visualisatie

De fase waarin wordt afgestemd of activiteiten 

binnen de actuele leerthema’s passen, en of deze het 

benodigde budget en organisatie waard zijn.

De klantreis begint op het moment dat de 
plannen, budgetten en thema’s voor het nieuwe 
schooljaar vastgesteld worden eindigt op het 
moment dat de activiteit wordt geëvalueerd.

* Origineel document beschikbaar op aanvraag
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Hoofdinzichten 
klantreis DOK Delft

 » Digitaal is vluchtig, fysiek biedt houvast

 » De fit met leerdoelen of thema’s in de klas speelt een 

leidende rol bij de keuze

 » Het budget is krap maar flexibel

 » Activiteiten doen betekent extra werkdruk voor leraren

 » Hoe verder weg, hoe meer geregel
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Digitaal is vluchtig, fysiek biedt 
houvast

Een tastbare brochure gaat rond 
tussen de leerkrachten, functioneert 

daarbij als gedeeld ‘notitieblok’, 
en helpt ze ook te herinneren aan 

activiteiten.

Er is een overload aan nieuwsbrieven 
die niet allemaal gelezen kunnen 

worden

Een digitale brochure kan eenvoudiger 
worden gedeeld door directieleden 
met de leerkrachten, maar verdwijnt 

ook sneller in de ‘ruis’ 
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De fit met leerdoelen of thema’s in 
de klas speelt een leidende rol bij 

de keuze

Voor leerkrachten is het vooral van 
belang of een activitiet binnen de 

actueel behandelde leerthema’s past

Men waardeert het afstemmen van 
activiteiten met thema’s bij DOK
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Het budget is krap maar flexibel

De directeur beslist uiteindelijk over 
budget voor activiteiten, maar de 

wensen van leerkrachten zijn daarin 
leidend

Het budget ligt gewoonlijk tussen de 
3-5 euro per kind, maar er is ruimte 

daar overheen te gaan wanneer 
leerkrachten unaniem een bepaalde 

activiteit willen
Voor educatieve activiteiten is er vaak 
mogelijkheid om van subsidie gebruik 

te maken
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Activiteiten doen betekent extra 
werkdruk voor leraren

Leerkrachten moeten alles zelf 
organiseren rond activiteiten

Leraren zijn erg gebaat bij zaken die 
werk en zorgen uit handen nemen, 
zoals bij organisatie, voorgemaakte 

voorbereidingen en afsluitingen

Activiteiten dichtbij of op school zijn 
ideaal qua organisatie

50/62



Hoe verder weg, hoe meer geregel

Ouders zijn terughoudend en selectief 
in het begeleiden van hun kinderen

Vervoer is vaak een factor die de 
mogelijkehden voor activiteiten 

beperkt door kosten van bus of geregel

Voor leerkrachten is een activiteit vaak 
stressvol, maar de beleving van de 

kinderen maakt het het waard
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Samenvatting klantreis
In dit document is een samenvatting zichtbaar 
van de uitgebreide klantreis. Hierbij is gekozen 
om alleen de belangrijkste behoeften, pijnen en 

winsten weer te geven en illustraties, touchpoints 
en eerste ideeën weg te laten.
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Ik filter binnengekomen activiteiten (directie 
en leraren)
Ik overleg activiteiten met andere leraren/
directeur (leraren)

Ik stem data af met andere leraren en de 
jaarkalender
Ik kondig de activiteit aan in de (digitale) 
nieuwsbrief
Ik regel wanneer nodig extra begeleiding 
(ouders) en vervoer (bus/ouders)

Ik ontvang informatie over activiteiten 
(directie & leraren)
Ik bewaar informatie voor later
Ik deel informatie met anderen

Ik maak de begroting (directie)
Ik stel een jaarkalender op (directie)
Ik bepaal de thema’s (leraren)

Ik wil Ik wil niet verrast worden door hoge 
kosten

Ik wil passief informatie over educatieve 
programma’s ontvangen

Ik wil activiteiten die aansluiten bij mijn 
leerdoelen/thema’s

Ik wil voldoende voorbereidingstijd hebben 
voor een activiteit

1/2 Samenvatting klantreis 
schoolactiviteiten | DOK Delft

Plannen Ontvangen Afstemmen Organiseren

DOK-activiteiten hebben redelijke 
prijzen

Budget voor nieuwe jaar inrichten 
op basis van afgelopen jaar doordat 
nieuwe activiteiten pas te laat (tegen 
einde schooljaar) binnen komen

Fysieke brochures zijn lastiger te delen 
voor directie, digitaal is fijner Mislopen van activiteiten bij DOK door 

te langdurige interne beslissingen Extra werkdruk organiseren van 
activiteit

Gemakkelijk meer informatie van 
activiteit kunnen binnenkrijgen en 
delen

Geen toestemming hoeven vragen 
aan directie voor activiteiten als deze 
gratis zijn

Voor het begin van het jaar al 
activiteiten kunnen vastleggen

Kosten educatieve activiteiten 
kunnen soms worden weggezet in 
subsidiepotje

Scheef dat je op sommige scholen 
meer kunnen doen dan op andere 
door grotere ouderbijdrage

Leuke activiteiten missen door 
verkeerde timing van bekendmaking

Moeite oudere kinderen te blijven 
prikkelen door bekendheid met veel 
activiteiten

Ouders moeten overtuigen om te 
helpen, waarbij sommige ouders 
het belang van lezen of een andere 
activiteit dan schoolreisje niet inzien

Activiteiten binnenkrijgen op een 
tijdstip dat ik mijn jaarplan en thema’s 
daar nog op kan aanpassen

Met DOK activiteiten afstemmen op 
het lesprogramma Een herinnering krijgen 2 weken voor 

de activiteit

Activiteiten

Fases

Belevings-
curve

Grootste 
winsten

Belangrijkste 
behoefte

Grootste
pijnen

“Die brochure krijgen we binnen 
en die wordt dan op de teamtafel 
gelegd en dan kunnen de 
leerkrachten dat inzien.”

“Wij werken thema-gericht. Ik werk 
nu met het thema dieren en als er in 
deze tijd iets te doen is in het thema 
dieren dan vind ik dat echt heel leuk.”

“Overal zijn aparte potjes voor”

“Voor een activiteit in de bibliotheek 
kan ik moeilijk ouders regelen, maar 
voor schoolreisje wil iedereen mee.”

    Moment van de waarheid
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Ik begeleid de kinderen naar de activiteit
Ik introduceer de activiteit
Ik onderga de activiteit
Ik ondersteun de begeleiders

Ik bespreek de inhoud en organisatie van de 
activiteit na
Ik vul een evaluatieformulier in (eventueel)

Ik verdeel de kinderen over de begeleiders 
(eventueel)
Ik organiseer het vervoer op de dag van de 
activiteit
Ik begeleid mijn klas naar de activiteit

Ik wil dat ikzelf en de kinderen het 
maximale van een activiteit kunnen leren

Ik wil mij geen zorgen hoeven maken over 
vervoer richting de activiteit

Ik wil dat de leesbeleving van de kinderen 
interactief wordt gestimuleerd

Ik wil de geleerde lessen delen

Ik bereid de kinderen voor op de activiteit 
die we zullen bijwonen
Ik sluit de activiteit af met de kinderen

2/2 Samenvatting klantreis 
schoolactiviteiten | DOK Delft 

Inleven Afreizen Participeren Evalueren

Zelf keuze hebben om wel/niet met 
klas voor te bereiden of af te sluiten 
achteraf

Voorbereiding die niet in actuele 
thema past Hoe meer organisatie nodig rond 

vervoer, hoe beperkter keuzes zijn qua 
activiteit

Een begeleider of medewerker die het 
overwicht kwijtraakt

Evaluatie - en daardoor 
verbetermogelijkheid - vergeten

Lopend richting de activiteit kunnen
Als degene die langs komt zelfstandig 
kan opzetten

Verbetering zien ten opzichte van een 
vorige editie van de activiteit

Lesplan en materialen krijgen voor 
voorbereiding en afsluiting (liedjes, 
boekjes etc.)

Extra werk moeten doen Overgeleverd zijn aan grillen van bus 
& OV (te laat, uitval)

Door het organiseren van de activiteit 
niet kunnen genieten

Er wordt niks gedaan met 
terugkerende aandachtspunten

Wanneer vervoer wortdt geregeld 
vanuit een organisatie

Een activiteit die (ook bij oudere 
kinderen) de aandacht grijpt, 
interactief is, leerzaam is, en op het 
niveau van de kinderen is

Belevings-
curve

Grootste 
winsten

Grootste
pijnen

“Het allerfijnst is het als er gewoon 
een bus komt voorrijden.”

“Een voorbereidende les is wel 
extra werk, dus ik zou niet bij elke 
activiteit voorwerk willen hebben.”

“Het is belangrijk om aan die 
kinderen, en dus ook de ouders, te 
kunnen laten zien dat er zo iets als 
een bibliotheek bestaat.”

“Bij een intensieve activiteit liggen 
die kinderen al te slapen in de bus 
terug. Dan zet ik gewoon nog een 
rustig filmpje op in de klas”

Activiteiten

Fases

Belangrijkste 
behoefte

    Moment van de waarheid
55/62



Belangrijkste kansgebieden

Afstemmen Organiseren Afreizen
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Afstemmen:

activiteiten van DOK Delft beter aan laten sluiten 
op leerthema’s van basisscholen?

Hoe kunnen we
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Organiseren:

de leerkracht ontzien 
in het organiseren van 

activiteiten bij DOK Delft?

Hoe kunnen we
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Afreizen

de leerkracht ontzorgen rond het vervoer 
naar een activiteit van DOK Delft?

Hoe kunnen we

59/62



Terugkerende thema’s

Men wil ontsnappen uit de 
bubbel, weg van schermen

De bibliotheek is een fijne 
levendige plek in de buurt

De bibliotheek maakt het mogelijk om de 
horizon te verbreden buiten de digitale 
filterbubbel. De vergoeding daarvoor 
is bescheiden. Bezoekers waarderen 
bijvoorbeeld een groot en actueel aanbod, 
‘ongewone’ activiteiten ontdekken, en het 
ontmoeten van anderen. Scholen geven 
aan juist die activiteiten te willen doen 
die men op school minder snel aan kan 
bieden.

De bibliotheek vervult een unieke functie 
als lokale plek die zowel kan bruisen als 
rust kan bieden. Daarnaast is het ook 
een plek om onder de mensen te lezen 
of te studeren, anderen te ontmoeten, 
of om samen heen te gaan voor 
activiteiten. Bezoekers geven aan dat ze 
behoefte hebben aan gratis parkeren, 
gemoedelijkheid, horeca, fijne zitplekken 
etc.  

Sommige thema’s kwamen in 
meerdere klantreizen terug. 
Rechts wordt elk van deze 
thema’s kort uitgelicht, met 
voorbeelden van manieren 
waarop het thema tot uiting 
kwam door de verschillende 
klantreizen heen.

Activiteiten

Fase

Belevingscurve

Ontdekken Afstemmen
Afreizen Arriveren Participeren

Delen

Aanmelden

Ontmoeten

Ideeen

“Ik neem het altijd mee, 

maar ze zijn met het 

controleren niet heel streng. 

Misschien omdat ze denken 

dat er genoeg plek is.”  

“Ik ga meestal naar de bibliotheek 

Stadspolders. Ik kan daar voor 

de bibliotheek parkeren. In het 

centrum is het parkeren wel echt 

prijzig.”

 

“Je zit hier in de Stadsbibliotheek 

Dordrecht met de beperkingen van het 

oude gebouw. Je hebt wat je hebt. In de 

zomer is het snikheet boven.“

“De bibliotheek is een 

mooie centrale plaats waar 

je mensen kan ontmoeten. 

Waar je ook wat kan leren, en 

niet alleen op het gebied van 

lezen.”
“Dan heb je iets groots 

gemaakt en dan werd het 

gedumpt bij het oud papier. 

Dat vond ze niet leuk, want 

ze wilde het laten zien.”

“Ik zat de dag ervoor in de bibliotheek, omdat 

ik iets moest printen. Toen kwam er iemand 

van de bieb en die gaf mij een foldertje uit 

het niks. Ik dacht: “oké ik lees het dan gewoon 

even.” Ik zag dat het over mbo’s ging en het 

was wel handig voor mijn broertje.”

“Dan kijk je zelf als moeder vaak of dit wat voor 

mijn kind is. En dan stel ik het eigenlijk aan 

haar voor. Zo van: ze doen dit en dit, lijkt je dat 

leuk?”

“Als ik het niet op de kalender 

zou zetten, dan zou mijn 

dochter het vergeten. Ik moet 

haar wel helpen herinneren.“

“Dat kan wel iets 

professioneler. Dat iemand 

gewoon zegt: “Welkom en hier 

kan je je jas ophangen.” 

“Mijn zoon roept nu: “Ik wil 

wetenschapper worden.” Hij 

heeft thuis een wit jasje aan. 

Fantastisch.”
“Toen gingen ze schminken. Dat was heel 

leuk. Toen kreeg ik inderdaad thuis een 

mailtje met een foto van mijn dochter 

hoe ze er geschminkt uitzag of met een 

bouwwerk. Dat was leuk, dan kon ik een 

stukje meekijken.”

“Zo’n workshop serie, dat zijn er 

dan vijf. En dan moet ik wel even 

overwegen of ik daar tijd voor vrij 

wil maken. Wil je die tijd hieraan 

besteden, is dat het waard?“

 

“Ik krijg altijd mailtjes maar volgens mij 

ben ik getriggerd door de flyer die ik hier 

tegenkwam. Want die mail daar staat 

zoveel in ik moet zeggen dat ik niet altijd 

alles lees.”

“Mensen bleven niet constant 

zitten, dat is wel leuk. Je kreeg 

echt praktijkopdrachten. Dat 

maakte het heel informeel. “

 “Er zitten mensen van allerlei 

pluimage en dat is juist heel 

leuk.“

“Als je ergens samen voor een 

bepaalde activiteit kiest, dan 

heb je waarschijnlijk toch al 

mensen die er geïnteresseerd in 

zijn. Dat is juist het leuke vind 

ik, dat je dan meer anderen 

ontmoet.”

Ik wil duidelijk weten waar de activiteit plaatsvindt

Ik wil weinig kosten en tijd kwijt zijn aan het afreizen

Ik wil mijn (of iemand anders’) horizon verbreden

Ik wil laagdrempelig mensen ontmoeten

Ik wil ontspannen

Ik wil dat een activiteit past in mijn agenda

Ik wil samen met bekenden gaan

Ik wil niet alleen zitten bij een activiteit

Ik wil het programma en de tijdsindeling van tevoren weten

Ik wil zeker weten dat mijn kind in veilige handen is

Ik wil dat de activiteit altijd (op tijd) doorgaat

Ik wil kunnen ontladen

Ik wil iets doen of zien dat ik thuis niet kan

Ik wil dat de activiteit geschikt is voor mijn niveau

Ik wil iets nieuws leren dat ik thuis toe kan passen

Ik wil met mijn handen en hersenen bezig zijn

Ik wil mijn ervaringen delen met bekenden die niet bij de 

activiteit waren

Ik wil mensen enthousiasmeren om ook deel te nemen

Ik wil mij gemakkelijk en snel kunnen opgeven

Ik wil zeker weten dat ik deel kan nemen

(Evt) Ik wil weten of ik mijn kind alleen kan laten

Ik wil zeker zijn dat ik niet de enige ben die op komt dagen

Ik wil mensen ontmoeten van verschillende milieus en met 

overeenkomende interesse

Ik wil sociale contacten opbouwen

Ik wil uit mijn isolement komen

Klantbehoeften

Touchpoint

Website AanZet

Online nieuwsbrief

Website AanZet

Bibliotheekmedewerker 

Bevestigingsmail

(Uitgeprint) e-ticket

Bibliotheekgebouw

Bibliotheekmedewerker

Activiteitenruimte Bibliotheekgebouw

Bibliotheekmedewerker

Activiteitenruimte

Bibliotheekgebouw

Bibliotheekmedewerker

Activiteitenruimte

Mail na activiteit

Resultaat van activiteit

Online nieuwsbrief

Flyer/poster bibliotheek 

Bibliotheekmedewerker

(Online) artikel

Website AanZet

Bibliotheekgebouw

Bevestigingsmail

Website AanZet

Door medewerker op activiteit gewezen worden

Planning van activiteiten afgestemd op leefstijl 

doelgroepen (bijvoorbeeld woensdagmiddag kinderen van 

basisschoolleeftijd)

Planning van activiteiten op vaste dagen zodat het deel 

van routine kan worden

Kind een laagdrempelige leuke dagbesteding kunnen 

aanbieden

Anderen op een nuttige activiteit kunnen wijzen

Gemakkelijke iDeal-koppeling voor online betalen
Direct bevestiging in mail van inschrijving

Bij balie gaat het aanmelden voor activiteiten goed
Lage kosten zorgen dat je vaak activiteiten kunt bezoeken

Een bezoek aan de bibliotheek kunnen combineren met 

boodschappen doen

Gemakkelijk en goedkoop kunnen parkeren

Op de fiets naar de activiteit kunnen gaan

Door vaste dagen heeft kind activiteit in zijn systeem

Herinnerd worden aan een activiteit

Een lichte, ruime, fijne ruimte hebben

Veel interactief bezig zijn in plaats van vooral luisteren
Door een enthousiast team te woord gestaan worden
Echt ondergedompeld worden in een andere wereld

Wanneer interactie met en tussen en groep gestimuleerd 

wordt

Zien dat de bibliotheek zich maatschappelijk betrokken 

opstelt

Je door een activiteit te bezoeken weer verbonden voelen 

met de maatschappij

Leuke contacten overhouden aan een activiteit

Herkend worden als vaste bezoeker door het personeel 

van de bibliotheek

Wanneer je je kind kunt aanmelden voor een activiteit en 

even tijd voor jezelf hebt

Als activiteiten gewoon beginnen op de aangegeven tijd
Dat activiteiten ook doorgaan met weinig deelnemers

Dat je bij veel activiteiten gewoon kunt binnenlopen 

zonder aanmelden

Opgedane kennis buiten bibliotheek kunnen inzetten
Weten wat je kind heeft geleerd

Zien dat je kind slimmer en socialer wordt door een 

bezoek aan een activiteit

Klantwinsten

Door medewerker op activiteit gewezen worden

Zien dat de school van het kind met de bibliotheek 

samenwerkt rond activiteiten

Activiteiten die je thuis of op je opleiding niet snel doet

Persoonlijk benaderd worden op basis van je interesses die 

bekend zijn bij de bibliotheek(-medewerkers)

Het moment dat de nieuwsbrief met activiteiten 

binnenkomt

Klantpijnen

Op de communicatiekanalen die ik gebruik kan ik niet zien 

dat de bibliotheek ook activiteiten aanbiedt

Activiteiten pas ontdekken als deze al vol zijn/ aan de gang 

zijn

Activiteit moeten missen omdat activiteiten niet op alle 

vestigingen plaatsvinden

Niet altijd duidelijk wat er precies gaat gebeuren in een 

activiteit

Ook richten op niet-leden bij promotie. Actiever 

communiceren dat ook niet-leden activiteiten kunnen 

bezoeken.

Activiteiten actiever via scholen promoten

Promotie buiten bibliotheek versterken, o.a. door met 

social media events te werken

Per activiteitstype laten zien in welke vestigingen het 

wordt georganiseerd

Flyeren & posters ophangen in de stad op locaties waar 

doelgroep van activiteiten komt

Activiteiten niet per vestiging los organiseren, en over 

meerdere vestigingen uitrollen

Als ouder te moe en te druk zijn om ‘s avonds activiteiten 

te doen

Deel-optie aanbieden in de bevestigingsmail

Voor peuters ook activiteiten op andere dagen dan 

woensdag plannen (voor groot-/gastouders)

Staffelkorting aanbieden

Bring-a-friend-actie 

Schoolvakantie-aanbod sterk vergroten

Activiteiten-kadokaart

Naar bibiotheek moeten omdat online aanmelden niet lukt

Onduidelijkheid hoeveel plek er nog bij activiteit is

Wachtwoord kwijt zijn voor online opgeven

Als ouder telkens de handeling moeten doen van het kind 

opgeven voor een activiteit

Als ouder vanuit eigen account niet kind op naam van kind 

op kunnen geven

Elke keer opnieuw moeten opgeven voor terugkerende 

activiteit

Onduidelijkheid doordat je op meerdere websites voor 

dezelfde activiteit kunt aanmelden (bijvoorbeeld website 

van organisator)

Onduidelijk of kinderen alleen kunnen blijven bij activiteit 

of aanwezigheid van ouders gewenst is

Beschikbaarheid aangeven voor volledige activiteitenreeks

Ontvangst professionaliseren (badges, kleding, 

bewegwijzering, aankleding etc.)

Aftermovie/verslag maken van activiteit om succes te laten 

zien & mond-tot-mond reclame te stimuleren

Activiteiten live-streamen voor betere online zichtbaarheid
Gemaakte producten, conclusies, beelden etc. online delen

De bibliotheek / activiteit interessant maken om foto’s van 

te maken voor social media (onderscheidende aankleding, 

opvallende activiteit, bekend persoon)

Een vaste hashtag gebruiken op social media en delen met 

deelnemers (bijvoorbeeld #aanzet) 

Ervaringen van deelnemers filmen en online delen

Mogelijk maken je eigen boek in de lokale bibliotheek te 

plaatsen en lezen

In bevestiging duidelijk aangeven wat de vervolgstappen 

zijn en je als bibliotheek hieraan houden (tickets, planning, 

route, ontvangst)

E-tickets altijd scannen

Rittenkaart aanbieden om minder met betaling lastig 

gevallen te worden

Actiever aangeven wat er van ouder verwacht wordt bij 

kindactiviteit

Standaard digitale e-tickets accepteren, waardoor printen 

niet meer nodig is

Mogelijkheid bieden op website om het evenement direct 

in eigen digitale agenda te plaatsen

Locatie van bibliotheek en activiteitenruimte vaak slecht 

aangegeven in aankondiging

Routing naar activiteitenruimte vaak slecht aangegeven

Hoge parkeerkosten voor een relatief goedkope activiteit

Naar een verre bibliotheek moeten reizen

Weinig faciliteiten voor mensen die slecht ter been zijn

Door medewerkers aangekeken worden op het feit dat je je 

kind afzet bij een activiteit

Wanneer het ‘s avonds net lijkt alsof een bibiotheek al 

gesloten is wanneer je binnenloopt

Onduidelijk aan mensen te zien wie bij activiteit en 

bibliotheek hoort

Voor gratis activiteiten een kaartje moeten printen

Je uitgeprinte kaartje wordt niet altijd gecontroleerd voor 

het evenement

Als degene die een onderwerp behandelt te weinig kennis 

heeft

Als niveau van activiteit niet aansluit bij de doelgroep

Wanneer er geen ruimte is om zelf aan activiteiten bij te 

dragen

Faciliteiten als toilet of kinderhoek niet altijd schoon en 

netjes

Twijfels over veiligheid en toezicht op kind

Ouders niet altijd goed op de achtergrond bij 

kindactiviteiten

Wanneer activiteit niet overeenkomt met de planning en 

de aankondiging

Dat activiteiten niet bij alle doelgroepen bekend zijn door 

gebrekkige promotie

Wanneer de groep te klein is om ervaringen en verhalen 

mee uit te wisselen

Als er geen ruimte is voor kennismaking vooraf

Als docent/bezoekers te laat binnen komen

Zien dat je kind niet geaccepteerd wordt door een groep

Je resultaat van de activiteit niet altijd kunnen delen of 

meenemen

Geen foto’s of filmpjes van activiteiten hebben

Niet duidelijk of en hoe je je als vrijwilliger voor de 

bibliotheek rond activiteiten zou kunnen inzetten

Visualisatie

De fase die bepaalt hoeveel en welk type deelnemers 

zich voor de activiteit aanmelden

De fase waarin de klant de inhoudelijke kwaliteit van 

de activiteit ervaart

De fase waarin de klant het voor hem belangrijke 

sociale aspect van een activiteit ervaart

de Bibliotheek AanZet

Klantreis activiteiten bezoeken

de Bibliotheek AanZet wil meer weten over hoe klanten het ervaren om activiteiten te 

bezoeken. Om dit in kaart te brengen is een klantreis van dit proces gemaakt. De klantreis 

activiteiten bezoeken is afgebakend van het moment dat iemand een activiteit van de 

bibliotheek ontdekt totdat iemand een activiteit heeft bezocht en de ervaringen hiervan wil 

delen.

De klantreis helpt bij het begrijpen van de dienstverlening vanuit het perspectief van 

de eindklant, met daarin de goede en minder goede momenten. Het is een tool die de 

verschillende afdelingen bij elkaar brengt en een gedeeld doel geeft. Daarnaast wordt hij 

gebruikt als tool om strategische keuzes op te maken en de dienstverlening te verbeteren.  

Deze klantreis is gebaseerd op kwalitatieve interviews met bezoekers van de bibliotheek-

activiteiten. Er is gesproken met een zo breed mogelijke groep mensen, jong en oud en uit 

verschillende milieus. Er is gericht onderzoek gedaan onder bezoekers van activiteiten in 

stadsbibliotheek Dordrecht, waarvoor zij allen een ticket hadden besteld. In deze 12 interviews 

is de respondent 60 minuten uitgevraagd over zijn huidige beleving van de dienstverlening 

rondom activiteiten die door de bibliotheek worden georganiseerd.

Moment 

van de Waarheid

Legenda

AanZet

“Quote“

Fase
Cluster van gerelateerde activiteiten in 

de klantreis.

Activiteit
Activiteit of actie die de klant moet 

doen om zijn klantbehoeften 

te voldoen en/of de klantreis te 

volbrengen.

Klantbehoefte

Behoefte, doel, probleem, eis of wens 

die de klant gerealiseerd,

geadresseerd, voldaan of opgelost wil 

hebben.

Moment van de Waarheid

Impactvol moment in de klantreis dat 

grote invloed heeft op de uiteindelijke 

klanttevredenheid.

Touchpoint

Elk punt in de klantreis waar de klant in 

contact komt met de dienstverlening.

Klantwinst

Voordeel en stimulator die de klant 

op dit moment helpt om dingen 

makkelijker, sneller, goedkoper of beter 

gedaan te krijgen. 

Klantpijn
Barriere, probleem of obstakel 

die klanten er op dit moment van 

weerhoudt hun behoeften, doelen of 

acties te bereiken. 

Belevingscurve

Resultaat van de positieve en negatieve 

aspecten van de klantbeleving, 

waarbij een indeling wordt gemaakt 

in een postieve, neutrale of negatieve 

beleving.

Quote
Interviewquote om de bevindingen te 

bekrachtigen of toe te lichten.

Idee
Eerste idee om de klantervaring te 

verbeteren.

Ik ontdek zelf een activiteit 

Ik word uitgenodigd om een activiteit te bezoeken

Ik zoek meer informatie op over de activiteit

Ik bekijk of een activiteit in mijn planning past

Ik deel een activiteit met anderen

Ik spreek af om een activiteit te gaan bezoeken

Ik word herinnerd aan de activiteit

Eventueel herinner ik een ander aan de activiteit

Ik print mijn ticket uit 

Ik ga naar de bibliotheek

Ik begeef me naar de ruimte waar de activiteit plaats vindt

Eventueel vraag ik de weg

Ik toon mijn ticket aan een medewerker 

Eventueel zet ik mijn kind af bij de activiteit

Ik neem iets te eten of drinken 

Ik zoek een plekje in de ruimte

Ik volg de activiteit

Ik deel mijn ervaringen en kennis uit de activiteit met anderen

Eventueel ontvang of deel ik foto’s en/of andere resultaten van de 

activiteit

Ik bezoek de webpagina van de activiteit

Eventueel word ik doorverwezen naar een externe website

Ik vul mijn gegevens in of log in met mijn bibliotheekgegevens

Eventueel betaal ik online 

Ik ontvang een bevestigingsmail

Ik voeg de activiteit toe aan mijn agenda

Ik maak kennis met andere bezoekers

Ik wissel ervaringen uit over het onderwerp

Activiteiten

Fase

Belevingscurve

Ontdekken
Afstemmen

Afreizen
Arriveren

Participeren

Delen

Aanmelden

Ontmoeten

Ideeen

“Ik neem het altijd mee, 

maar ze zijn met het 

controleren niet heel streng. 

Misschien omdat ze denken 

dat er genoeg plek is.” 

 

“Ik ga meestal naar de bibliotheek 

Stadspolders. Ik kan daar voor 

de bibliotheek parkeren. In het 

centrum is het parkeren wel echt 

prijzig.”

 

“Je zit hier in de Stadsbibliotheek 

Dordrecht met de beperkingen van het 

oude gebouw. Je hebt wat je hebt. In de 

zomer is het snikheet boven.“

“De bibliotheek is een 

mooie centrale plaats waar 

je mensen kan ontmoeten. 

Waar je ook wat kan leren, en 

niet alleen op het gebied van 

lezen.”

“Dan heb je iets groots 

gemaakt en dan werd het 

gedumpt bij het oud papier. 

Dat vond ze niet leuk, want 

ze wilde het laten zien.”

“Ik zat de dag ervoor in de bibliotheek, omdat 

ik iets moest printen. Toen kwam er iemand 

van de bieb en die gaf mij een foldertje uit 

het niks. Ik dacht: “oké ik lees het dan gewoon 

even.” Ik zag dat het over mbo’s ging en het 

was wel handig voor mijn broertje.”

“Dan kijk je zelf als moeder vaak of dit wat voor 

mijn kind is. En dan stel ik het eigenlijk aan 

haar voor. Zo van: ze doen dit en dit, lijkt je dat 

leuk?”

“Als ik het niet op de kalender 

zou zetten, dan zou mijn 

dochter het vergeten. Ik moet 

haar wel helpen herinneren.“

“Dat kan wel iets 

professioneler. Dat iemand 

gewoon zegt: “Welkom en hier 

kan je je jas ophangen.” 

“Mijn zoon roept nu: “Ik wil 

wetenschapper worden.” Hij 

heeft thuis een wit jasje aan. 

Fantastisch.”

“Toen gingen ze schminken. Dat was heel 

leuk. Toen kreeg ik inderdaad thuis een 

mailtje met een foto van mijn dochter 

hoe ze er geschminkt uitzag of met een 

bouwwerk. Dat was leuk, dan kon ik een 

stukje meekijken.”

“Zo’n workshop serie, dat zijn er 

dan vijf. En dan moet ik wel even 

overwegen of ik daar tijd voor vrij 

wil maken. Wil je die tijd hieraan 

besteden, is dat het waard?“

 

“Ik krijg altijd mailtjes maar volgens mij 

ben ik getriggerd door de flyer die ik hier 

tegenkwam. Want die mail daar staat 

zoveel in ik moet zeggen dat ik niet altijd 

alles lees.”

“Mensen bleven niet constant 

zitten, dat is wel leuk. Je kreeg 

echt praktijkopdrachten. Dat 

maakte het heel informeel. “

 “Er zitten mensen van allerlei 

pluimage en dat is juist heel 

leuk.“

“Als je ergens samen voor een 

bepaalde activiteit kiest, dan 

heb je waarschijnlijk toch al 

mensen die er geïnteresseerd in 

zijn. Dat is juist het leuke vind 

ik, dat je dan meer anderen 

ontmoet.”

Ik wil duidelijk weten waar de activiteit plaatsvindt

Ik wil weinig kosten en tijd kwijt zijn aan het afreizen

Ik wil mijn (of iemand anders’) horizon verbreden

Ik wil laagdrempelig mensen ontmoeten

Ik wil ontspannen

Ik wil dat een activiteit past in mijn agenda

Ik wil samen met bekenden gaan

Ik wil niet alleen zitten bij een activiteit

Ik wil het programma en de tijdsindeling van tevoren weten

Ik wil zeker weten dat mijn kind in veilige handen is

Ik wil dat de activiteit altijd (op tijd) doorgaat

Ik wil kunnen ontladen

Ik wil iets doen of zien dat ik thuis niet kan

Ik wil dat de activiteit geschikt is voor mijn niveau

Ik wil iets nieuws leren dat ik thuis toe kan passen

Ik wil met mijn handen en hersenen bezig zijn

Ik wil mijn ervaringen delen met bekenden die niet bij de 

activiteit waren

Ik wil mensen enthousiasmeren om ook deel te nemen

Ik wil mij gemakkelijk en snel kunnen opgeven

Ik wil zeker weten dat ik deel kan nemen

(Evt) Ik wil weten of ik mijn kind alleen kan laten

Ik wil zeker zijn dat ik niet de enige ben die op komt dagen

Ik wil mensen ontmoeten van verschillende milieus en met 

overeenkomende interesse

Ik wil sociale contacten opbouwen

Ik wil uit mijn isolement komen
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Touchpoint

Website AanZet

Online nieuwsbrief

Website AanZet

Bibliotheekmedewerker 

Bevestigingsmail

(Uitgeprint) e-ticket

Bibliotheekgebouw

Bibliotheekmedewerker

Activiteitenruimte
Bibliotheekgebouw

Bibliotheekmedewerker

Activiteitenruimte

Bibliotheekgebouw

Bibliotheekmedewerker

Activiteitenruimte

Mail na activiteit

Resultaat van activiteit

Online nieuwsbrief

Flyer/poster bibliotheek 

Bibliotheekmedewerker

(Online) artikel

Website AanZet

Bibliotheekgebouw

Bevestigingsmail

Website AanZet

Door medewerker op activiteit gewezen worden

Planning van activiteiten afgestemd op leefstijl 

doelgroepen (bijvoorbeeld woensdagmiddag kinderen van 

basisschoolleeftijd)

Planning van activiteiten op vaste dagen zodat het deel 

van routine kan worden

Kind een laagdrempelige leuke dagbesteding kunnen 

aanbieden

Anderen op een nuttige activiteit kunnen wijzen

Gemakkelijke iDeal-koppeling voor online betalen
Direct bevestiging in mail van inschrijvingBij balie gaat het aanmelden voor activiteiten goed

Lage kosten zorgen dat je vaak activiteiten kunt bezoeken

Een bezoek aan de bibliotheek kunnen combineren met 

boodschappen doen

Gemakkelijk en goedkoop kunnen parkerenOp de fiets naar de activiteit kunnen gaanDoor vaste dagen heeft kind activiteit in zijn systeem
Herinnerd worden aan een activiteit

Een lichte, ruime, fijne ruimte hebbenVeel interactief bezig zijn in plaats van vooral luisteren
Door een enthousiast team te woord gestaan worden

Echt ondergedompeld worden in een andere wereld

Wanneer interactie met en tussen en groep gestimuleerd 

wordt

Zien dat de bibliotheek zich maatschappelijk betrokken 

opstelt

Je door een activiteit te bezoeken weer verbonden voelen 

met de maatschappij

Leuke contacten overhouden aan een activiteit

Herkend worden als vaste bezoeker door het personeel 

van de bibliotheek

Wanneer je je kind kunt aanmelden voor een activiteit en 

even tijd voor jezelf hebt

Als activiteiten gewoon beginnen op de aangegeven tijd
Dat activiteiten ook doorgaan met weinig deelnemersDat je bij veel activiteiten gewoon kunt binnenlopen 

zonder aanmelden Opgedane kennis buiten bibliotheek kunnen inzetten
Weten wat je kind heeft geleerd

Zien dat je kind slimmer en socialer wordt door een 

bezoek aan een activiteit

Klantwinsten

Door medewerker op activiteit gewezen wordenZien dat de school van het kind met de bibliotheek 

samenwerkt rond activiteiten

Activiteiten die je thuis of op je opleiding niet snel doetPersoonlijk benaderd worden op basis van je interesses die 

bekend zijn bij de bibliotheek(-medewerkers)

Het moment dat de nieuwsbrief met activiteiten 

binnenkomt

Klantpijnen

Op de communicatiekanalen die ik gebruik kan ik niet zien 

dat de bibliotheek ook activiteiten aanbiedt

Activiteiten pas ontdekken als deze al vol zijn/ aan de gang 

zijn

Activiteit moeten missen omdat activiteiten niet op alle 

vestigingen plaatsvinden

Niet altijd duidelijk wat er precies gaat gebeuren in een 

activiteit

Ook richten op niet-leden bij promotie. Actiever 

communiceren dat ook niet-leden activiteiten kunnen 

bezoeken.

Activiteiten actiever via scholen promoten

Promotie buiten bibliotheek versterken, o.a. door met 

social media events te werken

Per activiteitstype laten zien in welke vestigingen het 

wordt georganiseerd

Flyeren & posters ophangen in de stad op locaties waar 

doelgroep van activiteiten komt

Activiteiten niet per vestiging los organiseren, en over 

meerdere vestigingen uitrollen

Als ouder te moe en te druk zijn om ‘s avonds activiteiten 

te doen

Deel-optie aanbieden in de bevestigingsmail

Voor peuters ook activiteiten op andere dagen dan 

woensdag plannen (voor groot-/gastouders)

Staffelkorting aanbieden

Bring-a-friend-actie 

Schoolvakantie-aanbod sterk vergroten

Activiteiten-kadokaart

Naar bibiotheek moeten omdat online aanmelden niet lukt

Onduidelijkheid hoeveel plek er nog bij activiteit is

Wachtwoord kwijt zijn voor online opgeven

Als ouder telkens de handeling moeten doen van het kind 

opgeven voor een activiteit

Als ouder vanuit eigen account niet kind op naam van kind 

op kunnen geven

Elke keer opnieuw moeten opgeven voor terugkerende 

activiteit

Onduidelijkheid doordat je op meerdere websites voor 

dezelfde activiteit kunt aanmelden (bijvoorbeeld website 

van organisator)

Onduidelijk of kinderen alleen kunnen blijven bij activiteit 

of aanwezigheid van ouders gewenst is

Beschikbaarheid aangeven voor volledige activiteitenreeks

Ontvangst professionaliseren (badges, kleding, 

bewegwijzering, aankleding etc.)

Aftermovie/verslag maken van activiteit om succes te laten 

zien & mond-tot-mond reclame te stimuleren

Activiteiten live-streamen voor betere online zichtbaarheid

Gemaakte producten, conclusies, beelden etc. online delen

De bibliotheek / activiteit interessant maken om foto’s van 

te maken voor social media (onderscheidende aankleding, 

opvallende activiteit, bekend persoon)

Een vaste hashtag gebruiken op social media en delen met 

deelnemers (bijvoorbeeld #aanzet) 

Ervaringen van deelnemers filmen en online delen

Mogelijk maken je eigen boek in de lokale bibliotheek te 

plaatsen en lezen

In bevestiging duidelijk aangeven wat de vervolgstappen 

zijn en je als bibliotheek hieraan houden (tickets, planning, 

route, ontvangst)

E-tickets altijd scannen

Rittenkaart aanbieden om minder met betaling lastig 

gevallen te worden

Actiever aangeven wat er van ouder verwacht wordt bij 

kindactiviteit

Standaard digitale e-tickets accepteren, waardoor printen 

niet meer nodig is

Mogelijkheid bieden op website om het evenement direct 

in eigen digitale agenda te plaatsen

Locatie van bibliotheek en activiteitenruimte vaak slecht 

aangegeven in aankondiging

Routing naar activiteitenruimte vaak slecht aangegeven

Hoge parkeerkosten voor een relatief goedkope activiteit

Naar een verre bibliotheek moeten reizen

Weinig faciliteiten voor mensen die slecht ter been zijn

Door medewerkers aangekeken worden op het feit dat je je 

kind afzet bij een activiteit

Wanneer het ‘s avonds net lijkt alsof een bibiotheek al 

gesloten is wanneer je binnenloopt

Onduidelijk aan mensen te zien wie bij activiteit en 

bibliotheek hoort

Voor gratis activiteiten een kaartje moeten printen

Je uitgeprinte kaartje wordt niet altijd gecontroleerd voor 

het evenement

Als degene die een onderwerp behandelt te weinig kennis 

heeft

Als niveau van activiteit niet aansluit bij de doelgroep

Wanneer er geen ruimte is om zelf aan activiteiten bij te 

dragen

Faciliteiten als toilet of kinderhoek niet altijd schoon en 

netjes

Twijfels over veiligheid en toezicht op kind

Ouders niet altijd goed op de achtergrond bij 

kindactiviteiten

Wanneer activiteit niet overeenkomt met de planning en 

de aankondiging

Dat activiteiten niet bij alle doelgroepen bekend zijn door 

gebrekkige promotie

Wanneer de groep te klein is om ervaringen en verhalen 

mee uit te wisselen

Als er geen ruimte is voor kennismaking vooraf

Als docent/bezoekers te laat binnen komen

Zien dat je kind niet geaccepteerd wordt door een groep

Je resultaat van de activiteit niet altijd kunnen delen of 

meenemen

Geen foto’s of filmpjes van activiteiten hebben

Niet duidelijk of en hoe je je als vrijwilliger voor de 

bibliotheek rond activiteiten zou kunnen inzetten

Visualisatie

De fase die bepaalt hoeveel en welk type deelnemers 

zich voor de activiteit aanmelden

De fase waarin de klant de inhoudelijke kwaliteit van 

de activiteit ervaart

De fase waarin de klant het voor hem belangrijke 

sociale aspect van een activiteit ervaart

de Bibliotheek AanZet

Klantreis activiteiten bezoeken

de Bibliotheek AanZet wil meer weten over hoe klanten het ervaren om activiteiten te 

bezoeken. Om dit in kaart te brengen is een klantreis van dit proces gemaakt. De klantreis 

activiteiten bezoeken is afgebakend van het moment dat iemand een activiteit van de 

bibliotheek ontdekt totdat iemand een activiteit heeft bezocht en de ervaringen hiervan wil 

delen.

De klantreis helpt bij het begrijpen van de dienstverlening vanuit het perspectief van 

de eindklant, met daarin de goede en minder goede momenten. Het is een tool die de 

verschillende afdelingen bij elkaar brengt en een gedeeld doel geeft. Daarnaast wordt hij 

gebruikt als tool om strategische keuzes op te maken en de dienstverlening te verbeteren.  

Deze klantreis is gebaseerd op kwalitatieve interviews met bezoekers van de bibliotheek-

activiteiten. Er is gesproken met een zo breed mogelijke groep mensen, jong en oud en uit 

verschillende milieus. Er is gericht onderzoek gedaan onder bezoekers van activiteiten in 

stadsbibliotheek Dordrecht, waarvoor zij allen een ticket hadden besteld. In deze 12 interviews 

is de respondent 60 minuten uitgevraagd over zijn huidige beleving van de dienstverlening 

rondom activiteiten die door de bibliotheek worden georganiseerd.

Moment 

van de Waarheid

Legenda

AanZet

“Quote“

Fase
Cluster van gerelateerde activiteiten in 

de klantreis.

Activiteit

Activiteit of actie die de klant moet 

doen om zijn klantbehoeften 

te voldoen en/of de klantreis te 

volbrengen.

Klantbehoefte

Behoefte, doel, probleem, eis of wens 

die de klant gerealiseerd,

geadresseerd, voldaan of opgelost wil 

hebben.

Moment van de Waarheid

Impactvol moment in de klantreis dat 

grote invloed heeft op de uiteindelijke 

klanttevredenheid.

Touchpoint

Elk punt in de klantreis waar de klant in 

contact komt met de dienstverlening.

Klantwinst

Voordeel en stimulator die de klant 

op dit moment helpt om dingen 

makkelijker, sneller, goedkoper of beter 

gedaan te krijgen. 

Klantpijn

Barriere, probleem of obstakel 

die klanten er op dit moment van 

weerhoudt hun behoeften, doelen of 

acties te bereiken. 

Belevingscurve

Resultaat van de positieve en negatieve 

aspecten van de klantbeleving, 

waarbij een indeling wordt gemaakt 

in een postieve, neutrale of negatieve 

beleving.

Quote

Interviewquote om de bevindingen te 

bekrachtigen of toe te lichten.

Idee
Eerste idee om de klantervaring te 

verbeteren.

Ik ontdek zelf een activiteit 

Ik word uitgenodigd om een activiteit te bezoeken

Ik zoek meer informatie op over de activiteit

Ik bekijk of een activiteit in mijn planning past

Ik deel een activiteit met anderen

Ik spreek af om een activiteit te gaan bezoeken

Ik word herinnerd aan de activiteit

Eventueel herinner ik een ander aan de activiteit

Ik print mijn ticket uit 

Ik ga naar de bibliotheek

Ik begeef me naar de ruimte waar de activiteit plaats vindt

Eventueel vraag ik de weg

Ik toon mijn ticket aan een medewerker 

Eventueel zet ik mijn kind af bij de activiteit

Ik neem iets te eten of drinken 

Ik zoek een plekje in de ruimte

Ik volg de activiteit

Ik deel mijn ervaringen en kennis uit de activiteit met anderen

Eventueel ontvang of deel ik foto’s en/of andere resultaten van de 

activiteit

Ik bezoek de webpagina van de activiteit

Eventueel word ik doorverwezen naar een externe website

Ik vul mijn gegevens in of log in met mijn bibliotheekgegevens

Eventueel betaal ik online 

Ik ontvang een bevestigingsmail

Ik voeg de activiteit toe aan mijn agenda

Ik maak kennis met andere bezoekers

Ik wissel ervaringen uit over het onderwerp

Activiteiten

Fase

Belevingscurve

Ontdekken

Afstemmen

Afreizen

Arriveren

Participeren

Delen

Aanmelden

Ontmoeten

Ideeen

“Ik neem het altijd mee, 

maar ze zijn met het 

controleren niet heel streng. 

Misschien omdat ze denken 

dat er genoeg plek is.” 

 

“Ik ga meestal naar de bibliotheek 

Stadspolders. Ik kan daar voor 

de bibliotheek parkeren. In het 

centrum is het parkeren wel echt 

prijzig.”

 

“Je zit hier in de Stadsbibliotheek 

Dordrecht met de beperkingen van het 

oude gebouw. Je hebt wat je hebt. In de 

zomer is het snikheet boven.“

“De bibliotheek is een 

mooie centrale plaats waar 

je mensen kan ontmoeten. 

Waar je ook wat kan leren, en 

niet alleen op het gebied van 

lezen.”

“Dan heb je iets groots 

gemaakt en dan werd het 

gedumpt bij het oud papier. 

Dat vond ze niet leuk, want 

ze wilde het laten zien.”

“Ik zat de dag ervoor in de bibliotheek, omdat 

ik iets moest printen. Toen kwam er iemand 

van de bieb en die gaf mij een foldertje uit 

het niks. Ik dacht: “oké ik lees het dan gewoon 

even.” Ik zag dat het over mbo’s ging en het 

was wel handig voor mijn broertje.”

“Dan kijk je zelf als moeder vaak of dit wat voor 

mijn kind is. En dan stel ik het eigenlijk aan 

haar voor. Zo van: ze doen dit en dit, lijkt je dat 

leuk?”

“Als ik het niet op de kalender 

zou zetten, dan zou mijn 

dochter het vergeten. Ik moet 

haar wel helpen herinneren.“

“Dat kan wel iets 

professioneler. Dat iemand 

gewoon zegt: “Welkom en hier 

kan je je jas ophangen.” 

“Mijn zoon roept nu: “Ik wil 

wetenschapper worden.” Hij 

heeft thuis een wit jasje aan. 

Fantastisch.”

“Toen gingen ze schminken. Dat was heel 

leuk. Toen kreeg ik inderdaad thuis een 

mailtje met een foto van mijn dochter 

hoe ze er geschminkt uitzag of met een 

bouwwerk. Dat was leuk, dan kon ik een 

stukje meekijken.”

“Zo’n workshop serie, dat zijn er 

dan vijf. En dan moet ik wel even 

overwegen of ik daar tijd voor vrij 

wil maken. Wil je die tijd hieraan 

besteden, is dat het waard?“

 

“Ik krijg altijd mailtjes maar volgens mij 

ben ik getriggerd door de flyer die ik hier 

tegenkwam. Want die mail daar staat 

zoveel in ik moet zeggen dat ik niet altijd 

alles lees.”

“Mensen bleven niet constant 

zitten, dat is wel leuk. Je kreeg 

echt praktijkopdrachten. Dat 

maakte het heel informeel. “

 “Er zitten mensen van allerlei 

pluimage en dat is juist heel 

leuk.“

“Als je ergens samen voor een 

bepaalde activiteit kiest, dan 

heb je waarschijnlijk toch al 

mensen die er geïnteresseerd in 

zijn. Dat is juist het leuke vind 

ik, dat je dan meer anderen 

ontmoet.”

Ik wil duidelijk weten waar de activiteit plaatsvindt

Ik wil weinig kosten en tijd kwijt zijn aan het afreizen

Ik wil mijn (of iemand anders’) horizon verbreden

Ik wil laagdrempelig mensen ontmoeten

Ik wil ontspannen

Ik wil dat een activiteit past in mijn agenda

Ik wil samen met bekenden gaan

Ik wil niet alleen zitten bij een activiteit

Ik wil het programma en de tijdsindeling van tevoren weten

Ik wil zeker weten dat mijn kind in veilige handen is

Ik wil dat de activiteit altijd (op tijd) doorgaat

Ik wil kunnen ontladen

Ik wil iets doen of zien dat ik thuis niet kan

Ik wil dat de activiteit geschikt is voor mijn niveau

Ik wil iets nieuws leren dat ik thuis toe kan passen

Ik wil met mijn handen en hersenen bezig zijn

Ik wil mijn ervaringen delen met bekenden die niet bij de 

activiteit waren

Ik wil mensen enthousiasmeren om ook deel te nemen

Ik wil mij gemakkelijk en snel kunnen opgeven

Ik wil zeker weten dat ik deel kan nemen

(Evt) Ik wil weten of ik mijn kind alleen kan laten

Ik wil zeker zijn dat ik niet de enige ben die op komt dagen

Ik wil mensen ontmoeten van verschillende milieus en met 

overeenkomende interesse

Ik wil sociale contacten opbouwen

Ik wil uit mijn isolement komen
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(Online) artikel
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Bibliotheekgebouw
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Door medewerker op activiteit gewezen worden

Planning van activiteiten afgestemd op leefstijl 

doelgroepen (bijvoorbeeld woensdagmiddag kinderen van 

basisschoolleeftijd)

Planning van activiteiten op vaste dagen zodat het deel 

van routine kan worden

Kind een laagdrempelige leuke dagbesteding kunnen 

aanbieden

Anderen op een nuttige activiteit kunnen wijzen

Gemakkelijke iDeal-koppeling voor online betalen

Direct bevestiging in mail van inschrijving
Bij balie gaat het aanmelden voor activiteiten goed

Lage kosten zorgen dat je vaak activiteiten kunt bezoeken

Een bezoek aan de bibliotheek kunnen combineren met 

boodschappen doen

Gemakkelijk en goedkoop kunnen parkeren
Op de fiets naar de activiteit kunnen gaan

Door vaste dagen heeft kind activiteit in zijn systeem

Herinnerd worden aan een activiteit

Een lichte, ruime, fijne ruimte hebben
Veel interactief bezig zijn in plaats van vooral luisteren

Door een enthousiast team te woord gestaan worden

Echt ondergedompeld worden in een andere wereld

Wanneer interactie met en tussen en groep gestimuleerd 

wordt

Zien dat de bibliotheek zich maatschappelijk betrokken 

opstelt

Je door een activiteit te bezoeken weer verbonden voelen 

met de maatschappij

Leuke contacten overhouden aan een activiteit

Herkend worden als vaste bezoeker door het personeel 

van de bibliotheek

Wanneer je je kind kunt aanmelden voor een activiteit en 

even tijd voor jezelf hebt

Als activiteiten gewoon beginnen op de aangegeven tijd

Dat activiteiten ook doorgaan met weinig deelnemers
Dat je bij veel activiteiten gewoon kunt binnenlopen 

zonder aanmelden

Opgedane kennis buiten bibliotheek kunnen inzetten

Weten wat je kind heeft geleerd
Zien dat je kind slimmer en socialer wordt door een 

bezoek aan een activiteit

Klantwinsten

Door medewerker op activiteit gewezen wordenZien dat de school van het kind met de bibliotheek 

samenwerkt rond activiteiten
Activiteiten die je thuis of op je opleiding niet snel doet

Persoonlijk benaderd worden op basis van je interesses die 

bekend zijn bij de bibliotheek(-medewerkers)
Het moment dat de nieuwsbrief met activiteiten 

binnenkomt

Klantpijnen

Op de communicatiekanalen die ik gebruik kan ik niet zien 

dat de bibliotheek ook activiteiten aanbiedt

Activiteiten pas ontdekken als deze al vol zijn/ aan de gang 

zijn

Activiteit moeten missen omdat activiteiten niet op alle 

vestigingen plaatsvinden

Niet altijd duidelijk wat er precies gaat gebeuren in een 

activiteit

Ook richten op niet-leden bij promotie. Actiever 

communiceren dat ook niet-leden activiteiten kunnen 

bezoeken.

Activiteiten actiever via scholen promoten

Promotie buiten bibliotheek versterken, o.a. door met 

social media events te werken

Per activiteitstype laten zien in welke vestigingen het 

wordt georganiseerd

Flyeren & posters ophangen in de stad op locaties waar 

doelgroep van activiteiten komt

Activiteiten niet per vestiging los organiseren, en over 

meerdere vestigingen uitrollen

Als ouder te moe en te druk zijn om ‘s avonds activiteiten 

te doen

Deel-optie aanbieden in de bevestigingsmail

Voor peuters ook activiteiten op andere dagen dan 

woensdag plannen (voor groot-/gastouders)

Staffelkorting aanbieden

Bring-a-friend-actie 

Schoolvakantie-aanbod sterk vergroten

Activiteiten-kadokaart

Naar bibiotheek moeten omdat online aanmelden niet lukt

Onduidelijkheid hoeveel plek er nog bij activiteit is

Wachtwoord kwijt zijn voor online opgeven

Als ouder telkens de handeling moeten doen van het kind 

opgeven voor een activiteit

Als ouder vanuit eigen account niet kind op naam van kind 

op kunnen geven

Elke keer opnieuw moeten opgeven voor terugkerende 

activiteit

Onduidelijkheid doordat je op meerdere websites voor 

dezelfde activiteit kunt aanmelden (bijvoorbeeld website 

van organisator)

Onduidelijk of kinderen alleen kunnen blijven bij activiteit 

of aanwezigheid van ouders gewenst is

Beschikbaarheid aangeven voor volledige activiteitenreeks

Ontvangst professionaliseren (badges, kleding, 

bewegwijzering, aankleding etc.)

Aftermovie/verslag maken van activiteit om succes te laten 

zien & mond-tot-mond reclame te stimuleren

Activiteiten live-streamen voor betere online zichtbaarheid

Gemaakte producten, conclusies, beelden etc. online delen

De bibliotheek / activiteit interessant maken om foto’s van 

te maken voor social media (onderscheidende aankleding, 

opvallende activiteit, bekend persoon)

Een vaste hashtag gebruiken op social media en delen met 

deelnemers (bijvoorbeeld #aanzet) 

Ervaringen van deelnemers filmen en online delen

Mogelijk maken je eigen boek in de lokale bibliotheek te 

plaatsen en lezen
In bevestiging duidelijk aangeven wat de vervolgstappen 

zijn en je als bibliotheek hieraan houden (tickets, planning, 

route, ontvangst)

E-tickets altijd scannen

Rittenkaart aanbieden om minder met betaling lastig 

gevallen te worden

Actiever aangeven wat er van ouder verwacht wordt bij 

kindactiviteit

Standaard digitale e-tickets accepteren, waardoor printen 

niet meer nodig is

Mogelijkheid bieden op website om het evenement direct 

in eigen digitale agenda te plaatsen

Locatie van bibliotheek en activiteitenruimte vaak slecht 

aangegeven in aankondiging

Routing naar activiteitenruimte vaak slecht aangegeven

Hoge parkeerkosten voor een relatief goedkope activiteit

Naar een verre bibliotheek moeten reizen

Weinig faciliteiten voor mensen die slecht ter been zijn

Door medewerkers aangekeken worden op het feit dat je je 

kind afzet bij een activiteit

Wanneer het ‘s avonds net lijkt alsof een bibiotheek al 

gesloten is wanneer je binnenloopt

Onduidelijk aan mensen te zien wie bij activiteit en 

bibliotheek hoort

Voor gratis activiteiten een kaartje moeten printen

Je uitgeprinte kaartje wordt niet altijd gecontroleerd voor 

het evenement

Als degene die een onderwerp behandelt te weinig kennis 

heeft

Als niveau van activiteit niet aansluit bij de doelgroep

Wanneer er geen ruimte is om zelf aan activiteiten bij te 

dragen

Faciliteiten als toilet of kinderhoek niet altijd schoon en 

netjes

Twijfels over veiligheid en toezicht op kind

Ouders niet altijd goed op de achtergrond bij 

kindactiviteiten

Wanneer activiteit niet overeenkomt met de planning en 

de aankondiging

Dat activiteiten niet bij alle doelgroepen bekend zijn door 

gebrekkige promotie

Wanneer de groep te klein is om ervaringen en verhalen 

mee uit te wisselen

Als er geen ruimte is voor kennismaking vooraf

Als docent/bezoekers te laat binnen komen

Zien dat je kind niet geaccepteerd wordt door een groep

Je resultaat van de activiteit niet altijd kunnen delen of 

meenemen

Geen foto’s of filmpjes van activiteiten hebben

Niet duidelijk of en hoe je je als vrijwilliger voor de 

bibliotheek rond activiteiten zou kunnen inzetten

Visualisatie

De fase die bepaalt hoeveel en welk type deelnemers 

zich voor de activiteit aanmelden

De fase waarin de klant de inhoudelijke kwaliteit van 

de activiteit ervaart

De fase waarin de klant het voor hem belangrijke 

sociale aspect van een activiteit ervaart

de Bibliotheek AanZet

Klantreis activiteiten bezoeken

de Bibliotheek AanZet wil meer weten over hoe klanten het ervaren om activiteiten te 

bezoeken. Om dit in kaart te brengen is een klantreis van dit proces gemaakt. De klantreis 

activiteiten bezoeken is afgebakend van het moment dat iemand een activiteit van de 

bibliotheek ontdekt totdat iemand een activiteit heeft bezocht en de ervaringen hiervan wil 

delen.

De klantreis helpt bij het begrijpen van de dienstverlening vanuit het perspectief van 

de eindklant, met daarin de goede en minder goede momenten. Het is een tool die de 

verschillende afdelingen bij elkaar brengt en een gedeeld doel geeft. Daarnaast wordt hij 

gebruikt als tool om strategische keuzes op te maken en de dienstverlening te verbeteren.  

Deze klantreis is gebaseerd op kwalitatieve interviews met bezoekers van de bibliotheek-

activiteiten. Er is gesproken met een zo breed mogelijke groep mensen, jong en oud en uit 

verschillende milieus. Er is gericht onderzoek gedaan onder bezoekers van activiteiten in 

stadsbibliotheek Dordrecht, waarvoor zij allen een ticket hadden besteld. In deze 12 interviews 

is de respondent 60 minuten uitgevraagd over zijn huidige beleving van de dienstverlening 

rondom activiteiten die door de bibliotheek worden georganiseerd.

Moment 

van de Waarheid

Legenda

AanZet

“Quote“

Fase

Cluster van gerelateerde activiteiten in 

de klantreis.

Activiteit

Activiteit of actie die de klant moet 

doen om zijn klantbehoeften 

te voldoen en/of de klantreis te 

volbrengen.

Klantbehoefte

Behoefte, doel, probleem, eis of wens 

die de klant gerealiseerd,

geadresseerd, voldaan of opgelost wil 

hebben.

Moment van de Waarheid

Impactvol moment in de klantreis dat 

grote invloed heeft op de uiteindelijke 

klanttevredenheid.

Touchpoint

Elk punt in de klantreis waar de klant in 

contact komt met de dienstverlening.

Klantwinst

Voordeel en stimulator die de klant 

op dit moment helpt om dingen 

makkelijker, sneller, goedkoper of beter 

gedaan te krijgen. 

Klantpijn

Barriere, probleem of obstakel 

die klanten er op dit moment van 

weerhoudt hun behoeften, doelen of 

acties te bereiken. 

Belevingscurve

Resultaat van de positieve en negatieve 

aspecten van de klantbeleving, 

waarbij een indeling wordt gemaakt 

in een postieve, neutrale of negatieve 

beleving.

Quote

Interviewquote om de bevindingen te 

bekrachtigen of toe te lichten.

Idee

Eerste idee om de klantervaring te 

verbeteren.

Ik ontdek zelf een activiteit 

Ik word uitgenodigd om een activiteit te bezoeken

Ik zoek meer informatie op over de activiteit

Ik bekijk of een activiteit in mijn planning past

Ik deel een activiteit met anderen

Ik spreek af om een activiteit te gaan bezoeken

Ik word herinnerd aan de activiteit

Eventueel herinner ik een ander aan de activiteit

Ik print mijn ticket uit 

Ik ga naar de bibliotheek

Ik begeef me naar de ruimte waar de activiteit plaats vindt

Eventueel vraag ik de weg

Ik toon mijn ticket aan een medewerker 

Eventueel zet ik mijn kind af bij de activiteit

Ik neem iets te eten of drinken 

Ik zoek een plekje in de ruimte

Ik volg de activiteit

Ik deel mijn ervaringen en kennis uit de activiteit met anderen

Eventueel ontvang of deel ik foto’s en/of andere resultaten van de 

activiteit

Ik bezoek de webpagina van de activiteit

Eventueel word ik doorverwezen naar een externe website

Ik vul mijn gegevens in of log in met mijn bibliotheekgegevens

Eventueel betaal ik online 

Ik ontvang een bevestigingsmail

Ik voeg de activiteit toe aan mijn agenda

Ik maak kennis met andere bezoekers

Ik wissel ervaringen uit over het onderwerp
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Bezoek moet passen 
binnen de routine 

Men verwacht persoonlijke 
hulp en suggesties

Imago bibliotheek loopt 
achter op de werkelijkheid 

Een bezoek aan een bibliotheek moet 
passen in de dagelijkse routine, zowel voor 
bezoekers als voor scholen. Bezoekers 
combineren bezoek bijvoorbeeld vaak met 
boodschappen doen en willen activiteiten 
zo veel mogelijk op vaste dagen om deze 
makkelijk in te kunnen plannen. Bij scholen 
levert juist het niet-routinematige bezoek 
aan scholen extra stress op.  

De bibliotheek biedt veel mogelijkheden, 
maar zowel bezoekers als scholen 
hebben hulp nodig om daar het 
meeste uit te kunnen halen. Bezoekers 
willen bijvoorbeeld een goede 
introductie en persoonlijke boeken- en 
activiteitensuggesties, terwijl scholen  
activiteiten zoeken die zijn afgestemd op 
hun actuele leerthema’s. 

De bibliotheek heeft op veel locaties 
nog een ‘stoffig’ imago die niet-leden 
van bezoek weerhoudt. De huidige 
bezoekersgroep is bijvoorbeeld niet heel 
divers, de (digitale) promotie en diensten 
kunnen moderner, de gebouwen vaak ook, 
en de vrijwilligers zijn vriendelijk maar 
niet altijd kundig. Wel heeft de bibliotheek 
een hoge gun-factor, en is men na een 
bezoek vaak verrast over de kwaliteit van 
het aanbod en het feit dat men daar niet al 
eerder vanaf wist.
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