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Omschrijving: 
Met de maatregelen rondom de Corona-crisis is er een flinke toename van het gebruik van 
de online diensten van de bibliotheek, zoals e-books, LuisterBieb, etc. Dit zorgt ook voor een 
veel grotere instroom van hulpvragen aan de klantenservice van de online Bibliotheek. De 
verwachting is dat dit met de lancering van de ThuisBieb nog verder zal toenemen.  
 
De behoefte vanuit de KB is om (nog) meer gezamenlijk op te trekken als 
landelijke/provinciale/lokale klantenservices zodat de nieuwe aanwas van vragen voor e-
books, LuisterBieb en ThuisBieb meer gezamenlijk opgevangen worden en klanten een 
kortere doorlooptijd ervaren. Het is niet de bedoeling dat provinciale/lokale klantenservices 
de huidige grote werkvoorraad bij de landelijke klantenservice gaan wegwerken. 
 
De KB heeft intern al flink opgeschaald, maar vraagt het netwerk (POI’s en bibliotheken) om 
hulp om zo de aanwas enigszins in te dammen en de klanten sneller het gewenste lees- en 
luisterplezier te geven. 
 

Voorgestelde oplossing: 
Lokale klantenservice 

- Lokale bibliotheken en POI’s ondersteunen de KB door voor hun eigen klanten de 
klantenservice op het gebied van de online Bibliotheek te verzorgen; 

- Ze zorgen dat alle basisbibliotheken en/of vestigingen op hun website 
landingspagina’s een telefoonnummer en/of mailadres publiceren waar het publiek 
met hulpvragen terecht kan, met de tijden waarop men bereikbaar is; daarvoor kan 
gebruik worden gemaakt van de nieuwe blueprint pagina ‘Thuis’, een basispagina om 
klanten te verwijzen naar de online diensten, de veelgestelde vragen op de website 
en belangrijke kanalen waar zij terecht kunnen voor vragen daarover met ruimte 



voor de bereikbaarheidsinformatie van de eigen klantenservice. Voor niet-WaaS 
bibliotheken staat de pagina gepubliceerd op: https://www.bibliotheek.nl/in-de-
bibliotheek/digitale-bronnen/thuis.html. Daar kunnen zij naar linken of deze als 
voorbeeld gebruiken voor hun eigen pagina. 

- Bibliotheken/POI’s zetten daarvoor hun eigen gebruikelijke helpdeskpakket of andere 
voorzieningen in; 

- Het team POI coördinatoren zorgt voor de communicatie binnen het eigen 
werkgebied; 

- Medewerkers van de lokale/provinciale klantenservice maken een account aan op 
MetdeKB.nl (als ze die nog niet hebben) en worden lid van de pagina Online 
Bibliotheek; 

 
Informatie voor medewerkers 
Een randvoorwaarde is dat de collega’s in het land goed en tijdig geïnformeerd worden. En 
dat er mogelijkheid is tot interactie met de landelijke klantenservice – maar ook onderlinge 
kennisdeling optreedt. Hiervoor is op MetdeKB, de groep online Bibliotheek anders 
ingedeeld en de informatie aangevuld. Op basis van feedback zal deze informatie continu 
aangevuld kunnen worden, óók in de informatievoorziening naar klanten. Er is een 
mogelijkheid tot reageren op items en vragen stellen (deze komen in de tijdlijn). De groep 
wordt dagelijks gemonitord door een redactieraad. 
 
De KB onderhoudt de online Bibliotheek pagina op Met de KB 
(https://www.metdekb.nl/groups/59-online-bibliotheek/welcome) en plaatst hierop o.a.: 

- Toegang tot veelgestelde vragen, video’s, webinars, etc. voor medewerkers; 
- Welke vragen prima lokaal beantwoord kunnen worden en welke vragen het best 

door de KB kunnen worden behandeld; 
- Toegang tot instructievideo’s die voor de klanten beschikbaar zijn; de veelgestelde 

vragen en handleidingen voor klanten staan op de website van de online Bibliotheek 
- De mogelijkheid om algemene inhoudelijke vragen en/of opmerkingen te stellen aan 

het KB team; 
- De mogelijkheid om voor specifieke klantvragen ofwel klanten door te verwijzen naar 

het contactformulier of het Landelijk Social Media Team (LSMT) ofwel om dat 
namens de klant te doen; 

- Informatie over de producten van de online bibliotheek (bijv. informatie over de 
ThuisBieb voordat die live is, zodat medewerkers zich alvast in kunnen lezen). 

- De KB signaleert ism de medewerkers of de geboden informatie en documentatie, 
zowel aan de klanten als aan de medewerkers, afdoende is en vult zo nodig aan. 

 
De KB attendeert ook op zowel onlinebibliotheek.nl als bibliotheek.nl klanten dat ze voor 
hulp ook bij hun eigen lokale bibliotheek terecht kunnen met een verwijzing naar de 
BibliotheekKiezer. 

Evalueren en bijsturen 
Er zal regelmatig overleg met de KB en met de POI contactpersonen worden gehouden om 
de voorgestelde werkwijze te evalueren en indien nodig bij te sturen. 
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