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De projectdoelstellingen
Probiblio is de serviceorganisatie voor openbare bibliotheken in de 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: de klantreis van
taalleerders (Bibliotheek Westland), de klantreis van schoollezers (Bibliotheek Hoorn) en de
klantreis van ontmoetingen voor en door ouderen (Bibliotheek Zoetermeer). Probiblio wil de
ervaringen uit dit project vervolgens delen met haar achterban, zodat zij ook dienstverlening
verder kunnen verbeteren.

3 huidige klantreizen in
kaart brengen

Haakjes vinden voor
verbetering diensten

Leren werken met
klantreizen
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De projectaanpak
Tijdens de kick-off is met de betrokken bibliotheken en Probiblio bepaald wat de focus en het
kader voor de drie klantreizen werd. Vervolgens zijn bij elke bibliotheek ongeveer 12 diepteinterviews met de doelgroep afgenomen. Ook hebben de onderzoekers van Koos Service Design
door middel van service safari’s zelf de verschillende diensten ondergaan. De resultaten uit het
onderzoek zijn vertaald in een klantreis en een aantal overkoepelende hoofdinzichten. Vervolgens
zijn tijdens creatieve sessies samen met de bibliotheken en Probiblio ideeën bedacht om de
pijnpunten van elke klantreis aan te pakken. Het resultaat is drie rijkgevulde klantreizen en een
schat aan inspiratie voor de bibliotheken.

1. Kick-off met
bibliotheken

2. Diepte-interviews en
service safari’s
op locatie

3. Inleven en ideegeneratie
met betrokken bibliotheek

4. Rijkgevulde klantreis
met haakjes voor
verbetering
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Wat is een klantreis?
Een klantreis is een visuele tool die
de gehele klantbeleving van een
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.

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

Fase
Cluster van gerelateerde activiteiten in
de klantreis.
Activiteit
Activiteit of actie die de klant moet doen
om zijn behoeften te voldoen en/of de
klantreis te volbrengen.

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

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

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

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

Quote
Interviewquote om de bevindingen te
bekrachtigen of toe te lichten.
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Klantreis taalleerders
Bibliotheek Westland
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Klantreis taalleerders
Bibliotheek Westland wil weten hoe zij haar dienstverlening beter
kan laten aansluiten bij de behoeften, beleving en motivatie van
nieuwkomers die de Nederlandse taal leren met de bibliotheek.
Om dit in kaart te brengen is een klantreis van taalleerders (NT2) bij
de bibliotheek gemaakt. De klantreis is afgebakend van het moment
dat een persoon in Nederland aankomt, naar het moment dat hij of
zij besluit zich in Nederland te vestigen en de taal te leren, de eerste
stapjes zet, lessen volgt en deze in de praktijk toepast, inburgert, en zich
de Nederlandse taal uiteindelijk echt eigen maakt.
De klantreis helpt bij het begrijpen van de dienstverlening vanuit het
perspectief van de taalleerder, 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 van de
bibliotheek te verbeteren.
Deze klantreis is gebaseerd op 13 kwalitatieve interviews met
taalleerders die actief zijn via één van de vestigingen van Bibliotheek
Westland. Er is gesproken met een zo breed mogelijke groep,
met diverse achtergronden, opleidingsniveaus en taaltrajecten bij
de bibliotheek. In deze interviews is de respondent 60 minuten
uitgevraagd over zijn of haar huidige beleving van de dienstverlening
rondom het leren van de Nederlandse taal.
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Hoofdinzichten
1.

Het is een drempel om
Nederlands te praten, maar
als het lukt ben ik erg trots.
Taalleerders ervaren veel angst om ‘in
het wild’ Nederlands te praten. Het
wordt in Nederland niet makkelijker
gemaakt, omdat men al gauw
overstapt op het Engels. Het taalcafé
en het taalmaatje bieden een veilige,
geduldige omgeving om fouten
te maken. Momenten waarop het
mensen lukt om zich uit te drukken
in het Nederlands voelen als een
overwinning.
Het nog niet spreken van de taal
verhoogt ook de drempel om hulp te
zoeken. Je weet immers niet zeker of je
jezelf goed genoeg kan uitdrukken en
of je iemand goed genoeg begrijpt om
de juiste hulp te vinden.
“Ik voelde me heel goed toen
ik antwoord kon geven in het
Nederlands.”

2.

Mijn taalmaatje
heeft een belangrijke
maatschappelijke en
sociale rol in mijn leven.
Het taalmaatje is een erg belangrijk
persoon in het leven van de taalleerder,
door dat ze met hun beperkte
taalniveau nog geen deel uitmaken van
het ‘Nederlandse leven’. Het taalmaatje
stoomt de leerling hier voor klaar
door hem gespreksvaardig te maken,
zelfvertrouwen te geven en wegwijs
in de Nederlandse cultuur en regels te
maken.
De bijdrage van het taalmaatje gaat
dus veel verder dan taal alleen. Doordat
deze relatie veel verder gaat is het ook
moeilijk om afscheid te nemen van het
taalmaatje.
“Mijn taalmaatje is eigenlijk naast
mijn taalcoach vooral een vriendin
geworden.”
“Mijn taalmaatje helpt mij met alles.
Als ik een moeilijke brief heb. Zij is alles
voor mij.”

3.

Het Taalhuis geeft mij
het zelfvertrouwen om
te praten, maar om
volwaardig Nederlands
te leren heb ik ‘echt’
taalonderwijs nodig.
Taalleerders waarderen de tijd die
hun taalmaatje en de vrijwilligers
in het taalcafé voor hen nemen
zeer. Het geeft hen de mogelijkheid
om te oefenen met de taal en
hierdoor zelfvertrouwen te krijgen
om Nederlands te gebruiken. De
ondersteuning is echter vaak niet
frequent en gestructureerd genoeg
om alleen hiermee volwaardig
Nederlands te leren. De stap naar een
instituut als het ROC voor intensiever
taalonderwijs is vaak te groot.
“Mijn taalmaatje is echt een goede
mevrouw, maar ik weet niet of ik er
goed van kan leren want we praten
meer als vrienden of iets. Niet echt
leren.”
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4.

Nederlandstalig
(vrijwilligers-)werk werkt
als een katalysator voor
mijn integratie.
Betaald en vrijwilligerswerk worden
door taalleerders zelf gezien als een
ideale dagelijkse praktijkschool voor
taalles en Nederlandse cultuur. Helaas
zijn de banen waar de taalleerders
voor in aanmerking komen niet de
banen waar ze hun Nederlands kunnen
verbeteren. Hierdoor ontstaat er een
vicieuze cirkel: je kan geen baan vinden
omdat je Nederlands nog niet goed
genoeg is, maar je Nederlands kan
je niet perfectioneren omdat je geen
baan kan vinden.
“Met schoonmaakwerk verbeter ik mijn
taal niet.”
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Samenvatting klantreis
Fases

Activiteiten

Belangrijkste
behoefte

Grootste
winsten

Landen

Aftasten

Theorie leren

Ik kom bij van de verhuizing

Ik probeer zelf wat Nederlands te leren

Ik regel praktische zaken om in
Nederland te wonen

Ik vind manieren om mezelf te redden
Ik weeg af of het de moeite waard is om
de Nederlandse taal te leren

Ik vraag advies aan anderen
Ik zet de mogelijkheden op een rijtje
Ik meld me aan voor een taalmaatje en
word gekoppeld
Ik meld me aan voor een cursus

Ik ga naar de taalschool
Ik spreek af met mijn taalmaatje
Ik oefen zelfstandig

Ik wil een indicatie van hoe het leven in
Nederland zal zijn voor mij
Ik wil weten hoe het is om Nederlands
te leren

Ik wil zelfredzaam zijn
Ik wil weten wat me te wachten staat
Ik wil graag ondersteund worden bij het
leren van de taal

Ik wil professioneel, structureel en
officieel onderwijs
Ik wil me op mijn gemak voelen
Ik wil voelen dat ik vooruit ga

Naar de bibliotheek doorverwezen
worden als taalhulp

Gestructureerd en regelmatig les
krijgen op school

Iemand hebben om samen taalactiviteiten mee te bezoeken

Er zijn mensen die bereid zijn tijd voor
mij te nemen

Ik maak oppervlakkig contact met
mensen die ik tegen kom
Ik wil mezelf kunnen redden in het
dagelijks leven
Ik wil me welkom voelen

Snel een woonplek toegewezen
krijgen
Mensen leren kennen uit je thuisland

Ervaringen kunnen delen met anderen
die in dezelfde situatie als ik

“Bij het gemeentehuis zeiden ze
alleen; ga maar naar de website
om te zien hoe je Nederlands kunt
leren. Als ze me toen gewoon
naar de bibliotheek hadden
doorverwezen...”

“Een immigrant zijn is echt
wel een ervaring. Andere
cultuur, andere taal. Het is
intimiderend; al die dingen
die je voor het eerst doet.”

Belevingscurve

“IkIdacht eerst oké, misschien
is Nederlands leren voor mij
niet nodig, want ik wil hier niet
wonen.”

Veel stress door nieuwe omgeving
Alles is nieuw voor mij; de taal, de
cultuur, de omgeving
Grootste
pijnen

Organiseren

“Mijn taalmaatje is echt een
goede mevrouw, maar ik weet
niet of ik er goed van kan leren
want we praten meer als vrienden
of iets. Niet echt leren.”

Ik realiseer me dat je bepaalde offers
moet maken om in Nederland te
blijven

Geen duidelijk overzicht van de
mogelijkheden om Nederlands te
leren

Mijn taalmaatje alleen biedt niet
genoeg structuur in het goed
theoretisch leren van de taal

Mijn Nederlandse taalniveau
veroorzaakt een stap terug in mijn
zelfredzaamheid

Het is eng om instanties te benaderen
als je niet in staat bent Nederlands te
praten

Officieel onderwijs is te duur voor mij
Met het taalmaatje afspreken is maar
ongeveer een uur per week.

Praktijk ervaren

Inburgeren

Doorzetten

Onderhouden

Ik bezoek het taalcafé
Ik spreek af met mijn taalmaatje
Ik maak een praatje met de buren
Ik spreek Nederlands met dagelijkse
dingen zoals boodschappen doen

Ik ga naar school
Ik leer samen met mijn taalmaatje voor
mijn examens
Ik maak examens

Ik leer correct Nederlands
Ik ontwikkel mijn verder
Ik blijf afspreken met mijn taalmaatje

Ik leer de taal onbewust verder
Ik help anderen
Ik voel me geïntegreerd als Nederlander
Ik blijf afspreken met mijn taalmaatje

Ik wil regelmatig contact momenten in
het Nederlands
Ik wil ondersteuning bij dagelijkse
dingen

Ik wil geen boete krijgen
Ik wil een toekomst in Nederland
Ik wil de examens halen
Ik wil mij Nederlands voelen

Ik wil gestructureerd door kunnen leren
Ik wil graag het werk te kunnen doen
dat ik leuk vind
Ik wil kunnen spreken zoals iemand met
Nederlands als moedertaal

Ik wil mijn taalkennis niet vergeten
Ik wil een natuurlijk en spontaan
gesprek kunnen voeren
Ik wil me echt thuis voelen in het land
waar ik woon

Momenten waarop ik anderen kan
helpen

Momenten waarop ik mij goed
verstaanbaar kan maken

Werken zorgt er voor dat ik mijn taal
veel kan oefenen

Momenten waarop ik anderen kan
helpen

Mensen treffen die geduldig zijn en de
tijd voor je nemen
Gesprekken voeren met sociale
contacten

Een examen behalen voelt als een
overwinning

“Ik wil altijd met een taalmaatje
blijven.”

“Maar met de bibliotheek geen
bord, geen schrijven. Alles praten
praten praten. Geen grammatica.
Met grammatica kan ik goed
praten. “

De voor mij gemakkelijk bereikbare
mensen hebben niet veel tijd om mij
te helpen (buren, taalmaatje, etc.).
Door de vrijblijvendheid van het
taalcafé komen we niet verder dan de
basis en gaan we niet écht de diepte
in.

“Niet slagen voor een examen
maakt dat ik mij slecht voel over
mijn Nederlands.”

Examens maken is eng
Rare vragen op examens die niet
aansluiten bij de lesstof
Ontdekken dat inburgeren eigenlijk
vrij weinig toevoegt aan mijn
integratie, behalve dat ik officieel in
Nederland mag blijven

“IkIwil graag nog meer hulp met
nog meer weten, leren lezen,
schrijven, maar het geld is op.

Het daadwerkelijk beheersen van het
Nederlands komt aan op het eigen
doorzettingsvermogen

“Iki ben een oude man. Veel
woorden vergeten. Praten met
jou, en dan vergeten. Dit is
moeilijk. Herhalen, herhalen,
herhalen.”

Merken dat je nooit klaar bent met
leren

Een vervolgcursus wordt niet
gefinancierd
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Ideeënsessie
Uit deze klantreis wordt allereerst duidelijk dat taalleerders het aanbod van de
bibliotheek erg waarderen. Taalleerders ervaren in de praktijk veel barrières om met
anderen Nederlands te kunnen spreken. De bibliotheek, met taalcafé en taalmaatje,
biedt een veilige en vertrouwde plek waar ze hun gespreksvaardigheid kunnen
verhogen.
Er zijn zeker ook kansen om de klantreis van taalleerders te verbeteren. Zo is de
taaleducatie-functie van de bibliotheek niet goed genoeg bekend onder de doelgroep.
Daarnaast ervaren taalleerders nog steeds een grote barrière om buiten de veilige
bibliotheekomgeving Nederlands te spreken. Als laatste merkten wij dat taalleerders
naast een taalmaatje en taalcafé ook een grote behoefte hebben aan laagdrempelig,
meer structureel en intensief taalonderwijs. Zij willen graag Nederlands leren op een
niveau dat bijvoorbeeld een Nederlandstalige baan mogelijk is.
Met een gevarieerde groep medewerkers van de bibliotheek Westland, Probiblio,
taalvrijwilligers en Koos Service Design is er op basis van prikkelende ‘Hoe Kunnen
We’-vragen nagedacht over mogelijke verbeteringen van de klantreis. Drie
voorbeelden van de gebruikte vragen zijn rechts te zien.
Enkele van de meest aansprekende ideeën zijn weergegeven op de volgende pagina’s.
Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen ideeën in verwachte impact op de
klantervaring en verwachte moeite van implementatie van het idee.

Hoe kunnen we zorgen dat
de bibliotheek eerder door
taalvragers gevonden wordt?

Hoe kunnen we meer
activiteiten met een
laagdrempelig taalniveau
aanbieden?

Hoe kunnen we
gestructureerde
taalondersteuning bieden op
een laagdrempelige manier?

19/54

Door middel van rollenspellen kunnen praktische
situaties worden nagebootst.

Online platform met lesideeën, tips en
thema’s
Een online platform voor taalmaatjes zou er voor zorgen
dat er een community onder de taalmaatjes ontstaat
waarin ze elkaar kunnen ondersteunen.

Weekly challenge meegeven: brood kopen,
iemand aanspreken etc.
De oplossing stimuleert de taalleerders om in kleine
stapjes de Nederlandse taal in de praktijk toe te passen.

Themasessies organiseren met bijvoorbeeld
een expert over beroepskeuze, Nederlandse
cultuur etc.
Themasessies met een expert in het taalcafé zorgen
ervoor dat er meer diepgang in de gespreksstof komt.

Rondleiding door bibliotheek met filmpje
Een digitale rondleiding door de bibliotheek van een
taalleerder uit jouw eigen land zorgt ervoor dat je
gerustgesteld wordt en met de bibliotheek kennis
maakt.

Gemiddeld effect, gemiddelde moeite

Rollenspel oefenen (bezoek aan dokter,
eerste hulp, schoolgesprek)

Later doen

Veel effect, weinig moeite

Meteen doen

Ideeën voor verbetering
Samenwerken met lokale taalinstelling
Door taallessen van het ROC Mondriaan aan te bieden
in de eigen kernen/bibliotheken wordt de drempel om
taalonderwijs te volgen verlaagd.

Taalcafé op locatie
Door binnen een taalcafé incidenteel ruimte te maken
voor excursies, kun je andere, praktische onderwerpen
aan de orde laten komen. Denk bijvoorbeeld aan een
rondje in de supermarkt of de drogist.

Bibliotheek bij partners onder aandacht
brengen.
Om eerder gevonden te worden kan de bibliotheek
zichzelf beter en vaker profileren bij hun partners
(gemeente etc.)

Pubquiz “Ik hou van Holland”
Een “Ik hou van Holland” pubquiz is een laagdrempelige
manier voor taalleerders om de Nederlandse taal en
cultuur beter onder de knie te krijgen.

Ambassadeurs aanstellen
Bibliotheekambassadeurs aanstellen buiten de
bibliotheek zorgt ervoor dat de taalactiviteiten ook
buiten de bibliotheek goed gepromoot kunnen worden.

Veel effect, veel moeite

Overwegen

YouTube-serie starten waar taalmaatje naar kan
verwijzen
Met YouTube kan de bibliotheek de taalleerders verder
ondersteunen om op een flexibele en laagdrempelige manier
de Nederlandse taal te leren.

Samen een leerplan opstellen
Het opstellen van een leerplan tussen de taalleerder
en het taalmaatje zorgt voor meer structuur en
verwachtingsmanagement in de taalondersteuning.

Themalezingen voor taalmaatjes
Themalezingen over het land en de cultuur van de
taalleerders ondersteunen de taalmaatjes in de omgang met
de achtergronden van de taalleerders.

Taalleerder ter introductie vragen een
opdrachtenboekje in te vullen
Deze opdrachten helpen de taalmaatjes om meer te weten
te komen over de achtergrond van de taalleerder. Het boekje
kan ook ingaan op de wensen achter het leren van de taal om
zo gerichter te werk te kunnen gaan.

Parallel aanbod voor kinderen aanbieden
In de bibliotheek tegelijkertijd zowel een activiteit voor
kinderen als voor de taalleerder plaats laten vinden. Dit werkt
drempelverlagend voor taalleerders met kinderen omdat er
geen kinderopvang meer geregeld hoeft te worden.
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Klantreis schoollezers
Bibliotheek Hoorn
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Klantreis schoollezers
Bibliotheek Hoorn wil weten hoe zij haar dienstverlening beter kan
laten aansluiten bij de behoeften van de zogenaamde schoollezers*;
middelbare scholieren die alleen vanuit extrinsieke motivatie boeken
lezen.
Om hier een beeld van te krijgen is de klantreis van deze doelgroep in
kaart gebracht. De klantreis is afgebakend van het moment dat een
scholier een opdracht krijgt waar het lezen van een boek noodzakelijk
voor is, tot het moment dat de jongere het boek weer inlevert.
De klantreis helpt bij het begrijpen van de dienstverlening vanuit het
perspectief van de schoollezer, 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 te maken en de dienstverlening van de
bibliotheek te verbeteren.
Deze klantreis is gebaseerd op 12 kwalitatieve interviews met
middelbare scholieren die lid zijn van de Bibliotheek Hoorn. Er is
gesproken met een zo breed mogelijke groep scholieren, van 12 t/m 16
jaar oud en met diverse achtergronden en opleidingsniveaus. In deze
interviews is de respondent 60 minuten uitgevraagd over zijn of haar
beleving van de huidige dienstverlening rondom het lenen van boeken
voor schoolopdrachten en het lezen van boeken in het algemeen.

* Jongerendoelgroep, komt voort uit Onderzoeksrapport De bibliotheek & jongeren - sep ‘18 in
opdracht van de KB en NBD Biblion
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Hoofdinzichten
1.

Ik heb sinds de middelbare
school een druk leven. In
mijn vrije tijd vind ik Netflix
dan ontspannender dan
een boek lezen.
School kost al genoeg moeite. Omdat
je door middel van het kijken van een
film veel makkelijker in een verhaal
wordt meegenomen zonder dat je er
zelf iets voor hoeft te doen, wordt dit
gezien als een aantrekkelijkere vorm
van ontspanning dan lezen.
“Dan hoef je niet iedere keer te denken
aan school en leren en alle begrippen.
Dan kun je gewoon naar het verhaal
kijken van iemand anders”
“Huiswerk kost best veel energie dus
als dat klaar is wil ik even een last van
mijn schouders. Dus Netflix.”

2.

Ik heb werkelijk geen idee
waar ik moet beginnen om
een leuk boek te vinden.

Een geschikt boek uitzoeken is moeilijk
als je geen idee hebt waar je moet
beginnen. Als je een gerichte opdracht
mee hebt gekregen voor school dan
maakt dat het makkelijker. Ook het
lezen van een serie boeken of alle
boeken van een bepaalde schrijver
zorgen ervoor dat het keuzeproces
wordt vergemakkelijkt.
Een andere veelgehoorde methode is
het lezen van een boek waarvan je de
film al hebt gezien: zo weet je zeker dat
het verhaal je aanspreekt.
“Dat het moeilijk is komt ook omdat ze
op school ook veel boeken hebben en
dan ken ik de schrijvers ook niet dus
dan weet ik niet wat ik leuk vind.”

3.

Het is altijd een gevecht
tussen wat ik zelf leuk vind
en wat ik voor school moet
lezen.

Er is veelal een traditioneel beeld
bij ouders en docenten aan welke
boeken ‘goed’ zijn om te lezen en
welke niet. Schoollezers gaven aan
interesse te hebben in thema’s als
fantasy, mysterie, spanning en oorlog,
terwijl hun ouders of docenten vooral
aandrongen op het lezen van een
dik boek van bekende Nederlandse
schrijver.
“Het scheelt als ik thuis kom met een
boek voor mijn leeftijd. Met een goede
schrijver. Meestal een dik boek. Niet
zo’n vodje wat ik in een dag uit heb.”

4.

Ik denk dat ik gewoon
geen ‘boekentype’ ben,
want ik kan mij nooit
genoeg concentreren om
een boek uit te lezen.
De schoollezer heeft zichzelf
afgeschreven als het om boeken gaat.
Deze houding ontstaat doordat de
jongere weinig positieve ervaringen
met lezen heeft gehad. Door het
moeten lezen van boeken die de
schoollezer niet interessant vindt,
wordt lezen gezien als vermoeiend en
tijdrovend. Hierdoor ontwikkelt zich het
beeld dat lezen in het algemeen niet
voor de scholier is weggelegd; terwijl
de oorzaak eigenlijk ligt bij het (nog)
niet hebben gevonden van het juiste
boek.
“Ik ben niet zo’n type. Ik kan niet
makkelijk hier rustig aan tafel gaan
zitten en een heel boek gaan lezen. Ik
ben daar echt moeilijk in”

5.

Zelfs ik ben in staat om
boeken te verslinden, mits
ik het juiste boek heb. Ik
ben vooral geïnteresseerd
in mysterie, fantasy,
oorlog...
Ook de schoollezer kan gegrepen
worden door een boek. Het overkomt
ze niet vaak, maar het is zeker mogelijk.
Het soort boeken die de schoollezer
aansprak zijn mysterie, fantasy, oorlog.
Stuk voor stuk thema’s die er voor
zorgen dat je gemakkelijk ‘in een
verhaal wordt gezogen’.
“Dat ben ik óók wel: als ik echt iets leuk
vind dan heb ik het in een week uit.
Dan kan ik heel snel lezen.”
“Ik heb nooit boeken kunnen lezen.
Tenzij ie écht héél leuk is.”
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Samenvatting klantreis
Fases

Activiteiten

Belangrijkste
behoefte

Grootste
winsten

Belevingscurve

Prikkel krijgen
Ik krijg de opdracht om een boekverslag
te maken
Ik krijg van mijn ouders de opdracht om
naar de bibliotheek te gaan

Ik wil mijn ouders tevreden houden
Ik wil geen onvoldoendes halen
Ik wil genoeg tijd voor mezelf in mijn
agenda

Een goed afgekaderde opdracht
krijgen zodat ik gericht kan zoeken

Vooronderzoek
Ik doe een vooronderzoek
Ik bekijk lijstjes en tips op internet
Ik vraag tips aan vrienden of familie

Ik wil het juiste boek vinden
Ik wil een plan hebben

Een goede leestip of goed boek van
iemand krijgen

“Dan denk ik: wil niet naar
de bibliotheek want dan
moet ik weer boeken gaan
lezen. En dat kost weer
zoveel tijd.”

Afreizen
Ik fiets naar de bibliotheek toe
Ik loop naar de schoolbibliotheek
Ik ga naar de boekenkast van mijn
ouders

Zoeken
Ik kijk in de rekken van de bibliotheek of
schoolbibliotheek
Ik kijk in de digitale catalogus
Ik zoek gericht in de rekken
Ik vraag hulp

Ik wil zo min mogelijk moeite doen
Ik wil graag met anderen gaan

Ik wil iets vinden dat zowel ik als mijn
buitenwereld accepteert
Ik wil weinig tijd besteden aan het
zoeken van een boek

Tijdens de les naar de bibliotheek
mogen

Door een gerichte opdracht weet je
beter waar je moet zijn

Het bibliotheek bezoek kunnen
combineren met andere activiteiten

Goed, proactief, geholpen worden
door medewerkers

“Ik moet nu een kwartier fietsen
en daar heb ik echt geen zin in.”

“Het duurde wel een half uur
voor we een goed boek hadden
gevonden. Anders was ik allang
naar huis gegaan. Allang mijn
playstation opgestart.”

“Iki heb nu die hele Harry
Potter-reeks reeks van mijn tante
geleend.”

Een vage opdracht krijgen maakt het
moeilijk om te beginnen

Grootste
pijnen

Een opdracht krijgen van school of
ouders betekent dat je tijd kwijt gaat
zijn aan het lezen van een boek

Ik word wel naar de bibliotheek
gestuurd, maar niet gesteund in mijn
zoektocht naar een goed boek.
Doordat je geen leeservaring hebt,
weet je ook niet naar welk genre of
schrijver je zou kunnen zoeken

De afstand van huis tot de bibliotheek
vormt een fysieke barrière

Er is zo veel dat je niet weet waar je
moet beginnen

Ik moet er speciaal voor naar de
bibliotheek toe

De categorieën zijn onoverzichtelijk of
te abstract
Er is niets wat bij mijn interesses
aansluit en ook door de buitenwereld
als ‘goed’ wordt beschouwd

Aftasten

Lezen

Ik bekijk de voorkant en titel
Ik lees de achterkant of eerste pagina’s
Ik zoek een recensie op internet
Ik vraag advies aan mijn bibliotheek
gezelschap

Ik schuif het lezen van het boek voor me
uit
Ik lees het boek
Ik verleng het geleende boek

Ik wil zeker weten dat het boek wat ik
kies leuk is
Ik wil de beste keuze maken
Ik wil dat het boek niet te dik is

Ik wil begrijpen waar het over gaat
Ik wil genoeg tijd voor mezelf / tijd om
te chillen
Ik wil informatie om mijn opdracht mee
te maken

Zitplekjes om even rustig een boek
door te bladeren
Recensies kunnen opzoeken op
internet

Gegrepen worden door een boek
Een boek uitkrijgen maakt trots

Verwerken
Ik lees een samenvatting van het boek
op internet
Ik maak een boekverslag
Ik raad het boek aan bij mijn vrienden
Ik breng het boek weer terug

Als het boek interessant was:

Ik wil een vergelijkbaar boek vinden

Als het boek oninteressant was:
Ik wil nooit meer lezen
Boekenseries zorgen dat ik zeker weet
dat mijn volgende boek weer een
succes wordt
Iets creatiefs maken met de opgedane
inspiratie

“Dat ben ik óók wel: als ik echt iets
leuk vind dan heb ik het in een
week uit.”

“Als ik bijvoorbeeld een boek pak
en dat is hem toch net niet, dan
kan ik in de bieb snel een ander
boek pakken dat misschien wel
leuk is.”

Er is niets wat bij mijn interesses
aansluit
De boeken die ik voor school moet
lezen, vind ik helemaal niet leuk

“Eigenlijk motiveert Starwars
mij heel veel om gewoon
ruimteschepen te bouwen!”
“Mijn moeder zegt wel vaak: ga
even lezen. Dan zeg ik ja ja, maar
gebeurt her eigenlijk niet. Of één
hoofdstukje en dan ben ik er al
klaar mee.”

Het lezen duurt erg lang
Ik begrijp eigenlijk niet waar het over
boek gaat

“Het boek heb ik niet uitgelezen,
omdat ik toch niet van lezen hou
en omdat ik het ook moeilijk vond
om het hele verhaal te begrijpen.”

Door tijdsdruk moet ik het boek
verwerken tot een schoolopdracht,
terwijl ik het niet begreep of niet uit
had

Ik moet iets lezen wat me niet boeit

De hoek voor pubers en tieners
is slecht afgescheiden van het
kleutergedeelte
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Ideeënsessie
Uit de klantreis van schoollezers komt een aantal dingen naar voren.
Zo worden scholieren vaak wel naar de bibliotheek gestuurd, maar niet
ondersteund in het vinden van het juiste boek. En dat terwijl het vinden
van het juiste boek juist cruciaal is voor de leeservaring.
Zelfs scholieren met de grootste weerstand tot lezen gaven toe weleens
een boek of boekenreeks te hebben ‘verslonden’. Hierna hield het lezen
op, omdat zij niet wisten wat ze hierna dan moesten lezen.
De leesadviezen die ze van docenten en ouders krijgen, sluiten niet
aan bij hun eigen interesses. De eerste uitdaging is daarom om te
zorgen dat scholieren altijd een voor hen aansprekend boek vinden.
De bibliotheekomgeving biedt kansen om het juiste boek vinden te
ondersteunen. Scholieren gaven aan het prettig te vinden wanneer zij
daar al een stuk van een boek uit kunnen proberen. Als laatste zien we
een grote kans in het uitwisselen van mening over bepaalde boeken
tussen scholieren, omdat tips van ‘mensen als jij’ sneller overgenomen
worden dan tips van professionals.
Met medewerkers van de Bibliotheek Hoorn, Koos Service Design en
Probiblio is nagedacht over mogelijke verbeteringen in de klantreis van
schoollezers. Drie belangrijke ontwerpuitdagingen die behandeld zijn
zie je op de rechterpagina.
De meest aansprekende ideeën zijn weergegeven op de volgende
pagina’s.

Hoe kunnen we zorgen dat
scholieren altijd een voor
hen aansprekend boek voor
de lijst vinden?

Hoe kunnen we van de
bibliotheek een fijne
leesplek maken voor
scholieren?

Hoe kunnen we het
makkelijker maken voor
scholieren om hun mening
over een boek te delen?
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Mening over boeken delen wordt makkelijker gemaakt
door bij het inleveren van de boeken 2 vakken te maken
waarin scholieren kunnen aangeven of ze een boek wel
of niet aanraden. Eventueel kunnen ook de bestaande
inleverkasten worden aangepast met een sectie
Aanrader / Geen Aanrader.

Lijst met verslindbare boeken aanbieden
Een lijst met verslindbare boeken aanbieden zorgt
ervoor dat het lezen van boeken beter aansluit op het
drukke leven van scholieren.

Gemiddeld effect, gemiddelde moeite

Bij inleveren van boeken 2 vakken: aanrader /
geen aanrader

Later doen

Veel effect, weinig moeite

Meteen doen

Ideeën voor verbetering
Jongeren betrekken bij de inrichting
Het betrekken van jongeren bij de inrichting van
de bibliotheek draagt bij aan het creëren van een
bibliotheek waar jongeren zich thuis voelen.

Favoriete YouTuber uitnodigen
Een YouTuber in de bibliotheek uitnodigen die dicht bij
de doelgroep staat, zorgt ervoor dat jongeren naar de
bibliotheek getrokken worden en zo het besef kunnen
hebben dat de bibliotheek er ook voor hen kan zijn.

1-woord recensie in het boek
Een 1-woord recensie bij elk boek kan schoollezers
assisteren om sneller een boek uit te kiezen.

Specifiekere suggestie-tafels / populaire
tafels (spanning, mysterie, oorlog).
Tafels in de bibliotheek met populaire boeken of
suggesties met de thema’s die aanslaan bij scholieren
helpen hen een interessant boek te kiezen. Denk
ook aan het plaatsen van suggestie-tafels buiten de
bibliotheek in bijvoorbeeld de schoolkantine.

Veel effect, veel moeite

Overwegen

Samenwerken met scholen
Door samen te werken met scholen kan de bibliotheek
beter inspelen op de opdrachten die vanuit school
gegeven worden.

Kieswijzer om interessante boeken te vinden
Een eenvoudige kieswijzer met leuke boeken in de
belevingswereld van scholieren maakt het voor hen
makkelijker om het juiste boek te vinden.

Chill-coconnen om rustig te lezen.
Chill-coconnen in de bibliotheek bieden de jongeren
een rustige plek om een boek uit te proberen.

Tekst via WhatsApp ontvangen
Via WhatsApp elke dag een stukje tekst ontvangen
zorgt ervoor dat lezen beter aansluit op het drukke leven
van scholieren.

Data verzamelen: mensen die dat leuk
vonden, vinden ook dit leuk
Door middel van het verzamelen van leendata kan de
bibliotheek er beter voor zorgen dat scholieren met het
juiste boek naar huis gaan.

Een 1-minuut samenvatting bij elk boek
Een 1-minuut samenvatting bij een boek helpt
scholieren een boek sneller te begrijpen.
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Klantreis ontmoetingen
voor en door ouderen
Bibliotheek Zoetermeer
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Klantreis
ontmoetingen voor en
door ouderen
Bibliotheek Zoetermeer wil weten hoe zij ouderen kan ondersteunen om anderen te
ontmoeten in en rond de vernieuwde bibliotheek, om zo eenzaamheid onder ouderen
te bestrijden. Zij wil weten welke behoeften ouderen hebben rondom ontmoetingen
in de bibliotheek, en welke pijnen en winsten ze hierbij ervaren bij de verschillende
activiteiten.
Om dit in kaart te brengen is een klantreis ‘ontmoeten door ouderen’ in de bibliotheek
gemaakt. Allereerst zijn vier verschillende behoefte-niveau’s van ontmoetingen
geïdentificeerd die plaats vinden in de bibliotheek. De klantreis laat voor de
verschillende functies van de bibliotheek zien wat voor deze behoefte-niveau’s de
pijnen en winsten zijn. Door de dienstverlening af te Stemmen op de behoefteniveau’s kan de klantervaring verder verbeterd worden.
De klantreis is een tool die de verschillende afdelingen met verschillende
verantwoordelijkheden bij elkaar brengt en een gedeeld inzicht geeft. Daarnaast
wordt hij gebruikt als tool om strategische keuzes op te maken en de dienstverlening
van de bibliotheek te verbeteren.
Deze klantreis is gebaseerd op 12 kwalitatieve interviews met ouderen die recentelijk
actief zijn geweest bij de Bibliotheek Zoetermeer. Er is gesproken met een zo breed
mogelijke groep ouderen, met verschillende achtergronden, leeftijden, (culturele)
interesses en mate van betrokkenheid bij de bibliotheek. In deze interviews is de
respondent 60 minuten uitgevraagd over zijn of haar huidige beleving van de
dienstverlening rondom het ontmoeten van anderen in de bibliotheek.
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Hoofdinzichten onderzoek
1.

Ik zie de bibliotheek als
de plek om vooral na mijn
pensioen mijn wereld te
verrijken.

2.

Het onderwerp van een
activiteit is voor mij
doorslaggevend of ik wel of
niet een activiteit bezoek.

Met pensioen gaan is een grote
overgang. Het leven is plots minder
gestructureerd. De werkvloer valt weg als
sociale omgeving, en daardoor kost het
meer moeite om bij de tijd te blijven. De
bibliotheek krijgt op dit punt vaak een
belangrijkere rol in het dagelijks leven:
een plek om de kennis te blijven verrijken.

Het onderwerp is het belangrijkste
argument om een activiteit wel of niet te
bezoeken. Men komt niet alleen voor een
ontmoeting.

Door de bibliotheek en activiteiten van
de bibliotheek met een vast ritme te
bezoeken creëren gepensioneerden weer
vastigheid in hun agenda.

“Ik kijk altijd wat er geboden wordt. Ik heb
de nieuwsbrief van de bibliotheek dus dan
kijk ik of er iets bij zit.”

“In het begin is het leuk leuk leuk. En dan
komt er een stuk: je moet wat gaan doen…
maar wat?”
“Je wereld wordt toch een stuk kleiner als
je niet meer werkt he, dat vind ik wel.”

De lokale media en de agenda van de
bibliotheek worden afgespeurd op zoek
naar activiteiten die ‘prikkelen’.

3.

Volgens mij hecht de
organisatie geen belang aan
het sociale aspect van een
activiteit.
De opzet van de activiteiten stimuleert
geen interactie tussen de bezoekers: het
is je kaartje laten zien, koffie pakken en
gaan zitten. Ook aan het einde van een
activiteit moet de ruimte snel weer leeg
gemaakt worden voor een volgende
ronde.
De ruimtes en het comfort van de
faciliteiten waarin activiteiten worden
gehouden laten bovendien vaak te
wensen over. Dit geeft het gevoel dat het
alleen om de inhoud van de activiteit te
doen is.
“Binnen staat de kapstok en de koffie.
Dus ervoor is wel een doorgangshuis. Dat
is niet een plek waar je gaat staan als je
met iemand wilt praten. En binnen is wel
direct gelijk de sfeer van, kom binnen, hier
is de koffie, ga zitten”

4.

In aanraking komen met
andere leeftijdsgroepen
inspireert mij, maar kan
soms ook irriteren.
Ouderen houden ervan om ‘uit hun
bubbel gehaald te worden’, bijvoorbeeld
door mensen van een andere leeftijd of
met andere interesses te ontmoeten. Het
geeft ze het gevoel onder de mensen te
zijn.
Soms vinden ze het echter minder prettig.
Bijvoorbeeld wanneer alle leesplekken
ingenomen worden door studerende
jongeren die niet open staan voor een
gesprekje, of anderen een activiteit
verstoren door lawaai te maken in het
Forum.
“Soms zit het hele café en de leestafel vol
met jongeren die zitten te studeren met
hun koptelefoon op. Helemaal in hun
eigen wereld”.

5.

Behoeften van ouderen rond
het ontmoeten van anderen
verschillen sterk onderling.
De interviews lieten zien dat
ontmoetingen in de bibliotheek op
verschillende plekken en in verschillende
gedaantes ontstaan. Van een knikje naar
iemand die langs loopt tot een spontaan
gesprek aan de leestafel, en van een
inhoudelijke discussie over de culturele
lezing tot een diep gesprek met de
vriend die je altijd in het bibliotheek café
ontmoet.
Sommige bezoekers komen naar de
bibliotheek om het gevoel te hebben
onder de mensen te zijn. Anderen nemen
deel aan activiteiten in de bibliotheek
in de hoop nieuwe vriendschappen
te sluiten. De verschillende behoefteniveaus in het ontmoeten worden verder
uitgelegd in de klantreis.
“Ik kom daar voor die lezing en nou. Nee
ik heb geen behoefte om te praten met
die mensen die daar staan.”
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Samenvatting klantreis
eiten bezoeke
t
i
v
i
t
Ac 1. OPPERVLAKKIGE n

De bibliotheek kan grofweg in drie hoofdfuncties
verdeeld worden binnen welke relevante ontmoetingen
plaatsvinden:

INTERACTIE

•• Activiteiten bezoeken
•• Horeca gebruiken
•• Boeken/tijdschriften lezen

Hoe dichter naar de kern van de cirkel, hoe ‘dieper’ een
ontmoeting gaat. Van de ontmoetingen in de kern van
de cirkel vinden er in de bibliotheek dan ook minder
plaats dan van de oppervlakkigere ontmoetingen aan
de buitenrand van de cirkel.

/tijdschriften lez
n
e
en
ek
o
B

1. Oppervlakkige interactie
2. Inhoudelijk gesprek
3. Persoonlijk gesprek
4. Band onderhouden

3. PERSOONLIJK
GESPREK

4. BAND
ONDERHOUDEN

a gebruiken
rec
Ho

Binnen deze functies vinden ontmoetingen tussen
ouderen plaats. Deze ontmoetingen komen in
diverse gedaantes. We hebben vier behoefte-niveau’s
geïdentificeerd binnen ontmoetingen:

2. INHOUDELIJK
GESPREK

1. Oppervlakkige interactie

Een oppervlakkige interactie is
eigenlijk nog geen ontmoeting.
Het kan een knikje, een
beleefde groet, of bijvoorbeeld
een vluchtige opmerking over
algemene zaken zijn.
Wat deze interactie kenmerkt
is dat er geen inhoudelijke of
persoonlijke zaken worden
besproken of echte gesprekken
worden gevoerd. De
gesprekspartner is inwisselbaar:
het zijn interacties die je
eigenlijk met welk persoon dan
ook kan hebben.
Oppervlakkige interacties geven
de oudere bezoeker echter wel
het gevoel ‘onder de mensen te
zijn’.

2. Inhoudelijk gesprek

Een oppervlakkige interactie
kan overgaan in een inhoudelijk
gesprek. Wat een inhoudelijk
gesprek kenmerkt, is dat
het meestal niet verder gaat
dan het onderwerp dat de
gesprekspartners op dat
specifieke moment verbindt.
Bijvoorbeeld het boek dat
iemand aan de leestafel aan het
lezen is, of het onderwerp van
een lezing die bezocht wordt.
Een inhoudelijk gesprek
geeft een oudere het gevoel
dat kennis wordt verrijkt en
gedeeld.

3. Persoonlijk gesprek

Een inhoudelijk gesprek kan
uitlopen in een persoonlijk
gesprek. De onderwerpen die
in het gesprek aangeraakt
worden ontstijgen het
inhoudelijke onderwerp naar
een persoonlijker niveau.
De ontmoeting blijft echter
toevallig en is dus niet gepland:
men komt elkaar tegen en
knoopt dan een gesprek aan.
Een persoonlijk gesprek
voorziet voor een oudere in de
belangrijke behoefte om zijn/
haar verhaal met iemand te
delen.

4. Band onderhouden

Uit persoonlijke gesprekken kan
een band met elkaar ontstaan.
Als dit gebeurt zal er bewust
worden afgesproken om elkaar
te zien, en blijft het dus niet bij
een ‘toevallige’ ontmoeting. Ook
voor dit soort ontmoetingen
wordt de bibliotheek regelmatig
als locatie gebruikt.
Een band onderhouden met
een persoon is belangrijk
omdat het voorziet in de latente
behoefte om sociale relaties te
hebben.
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Als ik activiteiten bezoek

Pijnen

• Als je relatie waar je mee
afgesproken had niet meer
gaat, ben je zelf ook minder
geneigd te gaan.

4. BAND
ONDER
HOUDEN

“Het is altijd maar weer een
verrassing of er iemand op komt
dagen.”

• Niet iedereen staat open voor
een persoonlijke interactie.
• Als je nieuw in een groep
komt waar iedereen elkaar al
kent ben je middelpunt van
belangstelling.

3. PERSOONLIJK
GESPREK

“Ik heb geen behoefte om met
die mensen die daar staan te
praten.”
“Dan komt er een nieuwe bij:
jij bent de te bekijken persoon.
Je staat daar echt in je eentje
terwijl je met z’n negenen
binnen zit.”

• Men herkent zich niet altijd in
andere bezoekers.
• De ruimte moet vaak snel weer
leeg zijn na afloop.
• Door ongemak van de ruimtes
gaan mensen snel weer weg.

2. INHOUDELIJK
GESPREK

“Het heeft een hoog bejaarden
gehalte. Ik ben zeventig dus ik
weet wat ik nu zeg. Allemaal wat
van die grijze fletse mensen. Als
medebezoekers.”

• Er is weinig ruimte voor een
gesprek in de opzet van de
aanloop en afloop van een
activiteit.
• Er is veel organisatordeelnemer-interactie, maar
weinig tussen deelnemers.

1. OPPERVLAKKIGE
INTERACTIE

“De activiteiten zijn er niet op
ingericht om een babbeltje
te maken: de sfeer is van
doorlopen, pak je koffie en
zitten.”

Winsten
• Als je alleen naar een activiteit
gaat sta je meer open voor
interacties en is er meer kans
op een herkenning.

• Specifieke onderwerpen
trekken deelnemers met
overeenkomende interesses.
• Een terugkerende activiteit
zorgt voor herkenning in
medebezoekers.

• Interactie tussen deelnemers
en met de spreker maakt meer
persoonlijk.
• Werken aan persoonlijk
onderwerp is excuus voor
uitwisseling eigen verhalen.

• Een vaste ‘partner’ hebben om
activiteiten mee te bezoeken.
• Een interessant onderwerp
geeft stof om met elkaar over
door te praten.
• Napraten na afloop van een
activiteit kan goed in het café.

“Als ik alleen ga dan ontmoet ik
veel meer andere mensen.”

“Samen beleven is meer
beleven. Het verbetert kennis
verrijking.”

“Je leert iemand pas echt goed
kennen door de vragen die hij
stelt”
“De gedichten zijn persoonlijk:
daardoor weten zij veel over
mij wat ik anders niet snel zou
vertellen.”
“Ik heb vaste vriendinnen voor
bepaalde soort activiteiten”
“We beppen lekker bij en steken
ondertussen ook nog wat op.”
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Als ik de horeca gebruik

Pijnen
“Vooral niets organiseren in
het café overdag. Want je komt
daar juist omdat je daar wil
zitten zoals het er nu is.”

3. PERSOONLIJK
GESPREK

• Als er een activiteit in een
openbaar gedeelte wordt
georganiseerd, kan het als
bezoeker voelen alsof je
inbreuk maakt op een privé
gesprek.

2. INHOUDELIJK
GESPREK

“Dan kom je langs die
inburgeringscursussen, je gaat
er met je oren tussen staan. Dat
moet wel privé blijven.”

• De ruimte wordt bezet door
studerende jongeren die zich
afsluiten voor een gesprek.
• Het kan druk zijn in het café,
waardoor er niet genoeg plek
is voor iedereen om te blijven.

1. OPPERVLAKKIGE
INTERACTIE

“Ik zit thuis heerlijk met uitzicht
op de tuin en dan met een
kopje thee of koffie erbij en
dan ga ik niet in de bibliotheek
zitten lezen.”

• Als er dingen georganiseerd
worden kan je je als horecabezoeker ongewenst voelen.
Dit schrikt mensen af.
• De koffie en het uitzicht zijn
thuis altijd beter. Hierdoor
neemt niet iedereen tijd om
even te gaan zitten.

Winsten
• De bibliotheek heeft een open
indeling: dat zorgt er voor dat
je makkelijk mensen tegen
komt.
• Elke leeftijd kan zich vermaken
in de nieuwe bibliotheek. Dit
maakt het levendig.
• Door de goedkope koffie is er
een vast publiek aan mensen
die regelmatig gebruik
maakt van het café. Hierdoor
herken je makkelijk iemand
waar je een praatje mee kan
aanknopen.

• Er zijn hoekjes beschikbaar
waar je je even kan afzonderen.
Hierdoor is er voldoende
privacy om een persoonlijk
gesprek te voeren.

4. BAND
ONDER
HOUDEN

• De bibliotheek is door de
centrale ligging en goedkope
koffie een prettige plek om
regelmatig met bekenden af
te spreken.

“De bibliotheek is nu een
levend iets waar iedereen
gewoon binnenkomt en dat is
een geweldige verbetering. Ik
geniet ervan.”

“Als ik iemand tegen kom die
ik herken voel ik me minder
anoniem.”

“De omgeving is heel
gedoseerd. Niet te rustig of te
druk, niet te veel of te weinig
muziek”

“Ik spreek vaak af in het café.
Het maakt dan namelijk niet
uit wanneer één van de twee
wat later is, want dan kan ik
gewoon even iets lezen tijdens
het wachten.”
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Als ik boeken/tijdschriften lees

Pijnen

“De medewerkers in de
bibliotheek hebben vaak weinig
inhoudelijke kennis van de
boeken die ik wil.”

• De onhandige indeling zorgt
er voor dat ouderen vooral
bezig zijn met zoeken naar
materiaal en hierdoor minder
bezig zijn met anderen.
• De menging van de
bibliotheek en gemeente zorgt
voor onhandigheden.

2. INHOUDELIJK
GESPREK

• Soms hebben medewerkers te
weinig inhoudelijke kennis van
de boeken om een persoonlijk
advies te kunnen geven.
• De stap naar leeskring voelt
groot door het stoffige imago.

1. OPPERVLAKKIGE
INTERACTIE

“Maar ja het is even zoeken.
Laatst zocht ik een boek ook
en dat kon ik op drie plekken
vinden.”
“Sta je ineens tussen mensen
van een trouwerij je boeken uit
te zoeken.”

Winsten
• Bibliotheek biedt veel plekken
om even rustig in een boek of
tijdschrift te bladeren. Hierdoor
is het een aantrekkelijke plek
om even te blijven hangen.
• De leestafel naast het café
zorgt dat men zich echt ‘onder
de mensen’ voelt.

• Medewerkers zijn zeer
behulpzaam. Hierdoor
ontstaan er gemakkelijk
gesprekken tussen
medewerker en bezoeker.

“Ik ga elke zaterdagochtend
naar de bibliotheek. Even het
krantje lezen. Vind ik prettig.
Dan kom ik ook nog eens
iemand tegen.”

“Het zijn echt allemaal aardige
mensen die hier werken.”
“Er is altijd wel iemand die me
kan helpen.”

3. PERSOONLIJK
GESPREK

• Een boek vormt een makkelijk
platform voor een persoonlijk
gesprek.

4. BAND
ONDER
HOUDEN

• Uit de leeskringen vloeien
mooie contacten voort door de
regelmaat en de persoonlijke
benadering.
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Ideeënsessie
Uit de klantreis van ontmoetingen voor en door ouderen komen
meerdere kansen naar voren om voor hen waardevolle ontmoetingen
mogelijk te maken.
Allereerst werd duidelijk dat veel ouderen graag geholpen worden
met de vraag hoe zij hun pensioentijd in kunnen vullen. Het stoppen
met werken zorgt voor het wegvallen van een sociale kring en
structuur in de agenda. Hierdoor ontstaat de behoefte aan het
ontdekken van vrijwilligerswerk, uitproberen van nieuwe hobby’s
en het ontwikkelen van nieuwe interesses. Al deze invullingen
kunnen ervoor zorgen dat ouderen op allerlei plekken waardevolle
ontmoetingen met anderen hebben.
Binnen de bibliotheek hebben we ontdekt dat ouderen sterk
verschillen in hun behoefte tot het ontmoeten van anderen. De
bibliotheek kan een rol spelen in het bezoekers met elkaar in contact
brengen. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, waarna vanzelf meerdere
typen ontmoetingen plaats kunnen vinden. Wanneer de bibliotheek
ouderen in staat stelt om iets persoonlijks te delen, kan dit een
waardevol haakje vormen voor een persoonlijke ontmoeting met
anderen.
Met een vertegenwoordiging van Bibliotheek Zoetermeer, Probiblio
en Koos Service Design is nagedacht over mogelijke verbeteringen
van de klantreis van ontmoetingen voor en door ouderen.
De meest aansprekende ideeën zijn weergegeven op de volgende
pagina’s.

Hoe kunnen we als
bibliotheek een positieve
rol spelen in de overgang
richting het pensioen?

Hoe kunnen we rond
activiteiten meer ruimte
creëren voor bezoekers om
met elkaar in contact te
komen?

Hoe kunnen we het
delen van persoonlijke
verhalen onder bezoekers
stimuleren?
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Een strippenkaart voor activiteiten stimuleert de
deelnemers om bibliotheek activiteiten in een serie te
bezoeken. Hierdoor zullen deelnemers vaker dezelfde
gezichten terugzien en worden persoonlijke verhalen
makkelijker uitgewisseld.

Happy Hour na activiteit
Een Happy Hour in het café nadat de activiteit is
afgelopen zorgt er voor dat het voor deelnemers
aantrekkelijker is de ontmoeting door te zetten na een
activiteit.

Props plaatsen om over te praten
Interessante, spraakmakende voorwerpen op tafel of
aan de muur geven deelnemers aanknopingspunten
om een gesprek met andere deelnemers te beginnen.

Altijd een follow-up na een activiteit
aanbieden
Aan het einde van een activiteit een vervolg-activiteit
aanbieden zorgt ervoor dat deelnemers de kans hebben
om elkaar tijdens een volgende activiteit nog eens te
ontmoeten.

Gemiddeld effect, gemiddelde moeite

Activiteiten-strippenkaart

Later doen

Veel effect, weinig moeite

Meteen doen

Ideeën voor verbetering
Huiskamersfeer creëren in de activiteitenruimtes
Een huiskamersfeer in de activiteitenruimtes biedt
ouderen een meer ontspannen setting om zo een
gesprek aan te knopen.

Altijd muziek rond activiteiten
Muziek brengt de deelnemers in een ontspannen
stemming voor en na een activiteit zodat gesprekken
tussen deelnemers makkelijker loskomen.

Mensen zelf iets laten doen m.b.t. het
onderwerp.
Het toevoegen van interactieve elementen aan de
activiteiten creëert ruimte voor een gesprek voor/na een
activiteit.

Deelnemers uit hun comfort zone halen
Het ijs kan aan het begin van de activiteit gebroken
worden door deelnemers even kort uit hun comfort
zone te halen.

Thema-café
Bind een thema aan het café waar ouderen persoonlijke
verhalen bij hebben, en trek dit thema ook door naar
de hapjes en drankjes. Hierdoor wordt het vertellen
van persoonlijke verhalen gestimuleerd en hebben de
bezoekers iets om met elkaar over te praten.

Veel effect, veel moeite

Overwegen

Deelnemers tijdens activiteiten actief naar
hun ideeën of meningen vragen
Stellingen voorleggen aan de deelnemers van een
activiteit verhoogt niet alleen de interactie tussen de
presentator en deelnemer, maar ook de onderlinge
interactie.

Cursus-serie “Hoe overleef ik mijn pensioen”
Door een cursus-serie “Hoe overleef ik mijn pensioen”
aan te bieden kan de bibliotheek een belangrijke rol
spelen in het invullen van de extra vrije tijd die ontstaat
na het pensioen. Ook kan zo ingespeeld worden op het
gat dat ontstaat door het wegvallen van de werkvloer als
sociale kring.
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