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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
boekenzoekers (Bibliotheek BplusC), de klantreis van jongeren (Bibliotheek de Boekenberg)
en de klantreis van de digi-hulpvraag (Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar). Probiblio wil de
ervaringen uit dit project vervolgens delen met haar achterban, zodat zij ook dienstverlening
verder kunnen verbeteren.

De 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 we bij elke bibliotheek op bezoek
geweest, waar we verschillende onderzoeksmethode hebben toegepast. Bij elke bibliotheek
hebben we ongeveer 10 diepte-interviews met de doelgroep afgenomen. Daarnaast hebben
de onderzoekers van Koos Service Design door middel van een service safari zelf de diensten
ervaren. Tot slot hebben de onderzoekers van Koos Service Design observatie onderzoek
gedaan bij verschillende bibliotheken. De resultaten uit het onderzoek zijn vertaald en variëren
van klantreizen tot klantprofielen 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 per project een overzicht van de
belangrijkste inzichten en een schat aan inspiratie voor de bibliotheken.

1. Kick-off met bibliotheken

2. Service safari’s
en diepte-interviews 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
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.
Behoefte
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.

Winsten
Voordeel en stimulator die de klant op dit
moment helpt om dingen makkelijker,
sneller, goedkoper of beter gedaan te
krijgen.
Pijnen
Barrière, 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 positieve,
neutrale of negatieve beleving.
Quote
Interviewquote om de bevindingen te
bekrachtigen of toe te lichten.
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Klantreis Boekenzoekers
Bibliotheek BplusC Leiden

Klantreis
boekenzoekers
De bibliotheek BplusC ervaart dat klanten vaak problemen ondervinden
tijdens het zoeken van boeken. De bibliotheek kent een ouderwetse
archief opstelling, waar niet elke klant gemakkelijk zijn weg in weet te
vinden. De wens van de bibliotheek is om het zoeken van boeken soepeler
te laten verlopen. Vandaar dat het vraagstuk voor deze klantreis als
volgt luidde: “Hoe kunnen we onze bezoekers optimaal inspireren en
ondersteunen bij het vinden van boeken?”
Om een beeld te krijgen van hoe deze indeling beter kan, is een klantreis gemaakt. Deze
klantreis is afgebakend van het moment dat een klant de gedachte krijgt om een boek te
gaan lenen, tot het moment dat de klant de bibliotheek verlaat.
De klantreis helpt bij het begrijpen van de dienstverlening vanuit het perspectief van de
gebruiker, waarin de goede en minder goede momenten in kaart zijn gebracht. Het is een
tool die verschillende afdelingen bij elkaar brengt en ze een gedeeld doel geeft. Daarnaast
wordt de klantreis gebruikt als tool om strategische keuzes te maken en de dienstverlening
van de bibliotheek te verbeteren.
Deze klantreis is ontstaan nadat een bezoek is gebracht aan de bibliotheek, waarbij zowel
observaties zijn gedaan als zo’n 20 korte interviews met bezoekers. Vervolgens zijn er
8 kwalitatieve diepte-interviews afgenomen met boekenzoekers. Deze interviews zijn
afgenomen met mensen van diverse achtergronden en leeftijden, en variërend van zeer
frequente leners tot klanten die maar zeer zelden in de bibliotheek komen om een boek te
lenen. Deze interviews namen ongeveer 60 minuten per respondent in beslag, waarbij de
respondent werd gevraagd naar zijn of haar beleving van de huidige dienstverlening rondom
het lenen en vinden van boeken in de bibliotheek van Leiden.

Bibliotheek BplusC
Klantreis boeken zoeken
De bibliotheek BplusC loopt tegen het struikelblok aan dat klanten vaak
problemen ondervinden tijdens het zoeken van boeken. De reden van dit
probleem is zowel te vinden in de huidige indeling van de verschillende soorten
kasten en tafels in de ruimte, als wel in de inconsistentie en het gebrek aan
bewegwijzering. Vandaar dat het vraagstuk voor deze klantreis als volgt luidde:
“Hoe kunnen we onze bezoekers optimaal inspireren en ondersteunen bij het
vinden van boeken?”
Om een beeld te krijgen van hoe deze indeling beter kan, is een klantreis
gemaakt. Deze klantreis is afgebakend van het moment dat een klant de
gedachte krijgt om een boek te gaan lenen, tot het moment dat de klant de
bibliotheek verlaat.

Inspiratie & Voorbereiden
Fases

Afreizen & Aankomst

Inspiratie krijgen

Inspiratie zoeken

Gericht zoeken

Boek niet kunnen vinden

Ontspannen

Vertrekken

Ik sla dingen op die ik hoor op tv of lees in de krant.
Ik hoor van vrienden en familie over boeken.
Ik sla aanraders op in mijn verlanglijst.
Ik google of kijk op bol.com naar de beste boeken.
Ik kijk in de app/catalogus of het boek beschikbaar is.

Ik combineer het bezoeken van de bibliotheek met mijn vaste
rondje door de stad.
Ik loop spontaan even de bibliotheek binnen als ik in de stad ben.
Ik ga actief naar de bibliotheek.
Ik laat mijn vervoermiddel achter mij en ga de bibliotheek in.
Ik lever de boeken in die ik had geleend.

Ik bekijk de nieuwe boeken.
Ik bekijk de kast met top-titels.
Ik bekijk de themakast.
Ik bekijk het karretje met boeken die zijn teruggebracht.
Ik bekijk de blokken naast de stellingkasten.
Ik probeer digitaal of in de catalogus inspiratie te vinden.

Ik trek willekeurige boeken uit de kast en lees de kaft.
Ik bekijk de pictogrammen om te zien welk boek mogelijk interessant is.
Ik bekijk een boek waarvan de kaft of het lettertype mij aanspreekt.
Ik ga naar een schrijver waar ik zin in heb.

Ik zoek op in de catalogus waar ik moet zijn.
Ik gebruik de thema’s van de informatieve boeken.
Ik ga naar de juiste stelling toe.
Ik ga de schappen af aan de hand van mijn verlanglijstje.

Ik loop langs de schappen.
Ik controleer de gegevens in de app.
Ik kijk op een computer in de catalogus.
Ik vraag een medewerker om hulp.

Ik haal een kopje koffie.
Ik blader door de boeken die ik overweeg.
Ik neem ergens plaats in de bibliotheek.
Ik spreek met iemand af in de bibliotheek.

Ik scan alle boeken.
Ik pak alles in.
Ik ga weer weg.

Ik wil nieuwe boeken leren kennen.
Ik wil onthouden welke boeken ik nog wil lezen.
Ik wil kunnen zien welke boeken ik al heb gelezen.
Ik wil mijn kennis over leuke boeken verspreiden.

Ik wil graag wat tijd doden op vrije momenten.
Ik wil mijn kinderen vermaken met een bezoek aan de bibliotheek.
Ik wil graag mensen om mij heen hebben.
Ik zoek een boek, een werkplek of ik moet wat printen.
Ik wil makkelijk bij het gebouw kunnen komen.
Ik wil makkelijk kunnen begrijpen waar wat staat.

Ik wil nieuwe boeken zien als ik in de bibliotheek kom.
Ik wil verrast worden door boeken die in het oog springen en ik zelf niet zelf zou hebben uitgezocht.
Ik wil weten welke boeken worden aangeraden door andere mensen.
Ik wil weten welke boeken nieuw (binnen) zijn.
Ik wil dat boeken ook af en toe op een bepaald thema door iemand worden uitgelicht.
Ik wil makkelijk en snel inspiratie vinden.

Ik wil inspiratie kunnen vinden op een thema of genre dat mij
interesseert.
Ik wil vaker de kaft van een boek kunnen zien.
Ik wil verrast worden door boeken die in het oog springen en ik zelf niet
zou hebben uitgezocht.
Ik wil makkelijk en snel inspiratie vinden.

Ik wil dat er een logica zit in de indeling zodat ik makkelijk mijn boek kan vinden.
Ik wil dat ik aan de hand van bewegwijzering en borden op de goede plek kom.
Ik wil vergelijkbare boeken zien die ook interessant zouden kunnen zijn.

Ik wil zonder te veel moeite mijn boek kunnen vinden.

Ik wil een momentje voor mijzelf.
Ik wil dat ik in de bibliotheek niks moet.
Ik vind het fijn om andere mensen om mij heen te zien.

Ik wil graag gemak en efficiëntie.

Website bibliotheek

Inleverpunt

Themakast

Elementen met uitgestalde boeken

Stellingkasten

Stellingkasten

Stellingkasten

De zitjes

Top-titels kast

‘Net ingeleverd’ karretje

Icoontjes

De catalogus

De catalogus

Coffeestar

Nieuw binnen boeken

De catalogus

Het boek

Medewerkers
De
app

Activiteiten

Behoeftes

De klantreis helpt bij het begrijpen van de dienstverlening vanuit het perspectief
van de klanten, waarin de goede en minder goede momenten in kaart zijn
gebracht. Het is een tool die verschillende afdelingen bij elkaar brengt en ze 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 ontstaan nadat een bezoek is gebracht aan de bibliotheek,
waarbij is gekeken naar de huidige indeling van de bibliotheek en waarbij al
enkele klanten en medewerkers is gevraagd naar hun ervaringen. Vervolgens
zijn er 8 kwalitatieve interviews afgenomen met klanten. Deze interviews zijn
afgenomen met mensen van diverse achtergronden en leeftijden, en variërend
van zeer frequente leners tot klanten die maar zeer zelden in de bibliotheek
komen om een boek te lenen. Deze interviews namen ongeveer 60 minuten
in beslag, waarbij de respondent werd gevraagd naar zijn of haar beleving
van de huidige dienstverlening rondom het lenen en vinden van boeken in de
bibliotheek van Leiden.

Visualisaties

Hoofdinzichten
• Men vindt het waardevol dat de bibliotheek veel meer is dan alleen boeken,
maar soms irriteert dat ook in de ruimte.
• Men vindt het prettig dat de bibliotheek een plek is ‘waar je niets hoeft’, en
heeft hierdoor ook weinig verwachtingen.

App bibliotheek
Touchpoints

• Vrijwel iedereen is in één bibliotheek bezoek zowel gericht naar iets op zoek als
op zoek naar inspiratie, maar inspiratie is lastiger te vinden.

Boekenselecties die vaak verwisseld worden.

• De wens is een gulden middenweg tussen een archiefopstelling en een
thematische opstelling.

Bij de informatieve boeken is het browsen heel makkelijk, want die staan op thema.

• De catalogus is een groot struikelblok in het zoekproces.

Tips met een persoonlijke twist, bijvoorbeeld van een medewerker.
Als ergens een selectie ligt waarvan iemand al heeft bedacht: dit zou interessant kunnen zijn.
Geïnspireerd worden door andere mensen.
Winsten

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

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

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

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
beleving, 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.
Touchpoint
Elk punt in de klantreis waar de
klant in contact komt met de
dienstverlening.

“Quote“

Quote
Interview-quote om de
bevindingen te bekrachtigen of toe
te lichten.

De bibliotheek is door zijn ligging in het centrum makkelijk
bereikbaar.

“Meestal als vrienden vertellen over
een leuk boek in de bieb, zijn zij het
dan zelf nog aan het lezen en dan
kan ik het natuurlijk niet lenen.”

“Je gaat toch vaak de massa
achterna. Je wil lezen wat de rest wil.
Daar baseer je mede je keuze op.”

“Omdat het ook een soort van bij
het imago hoort van een bibliotheek
dat het een beetje ouderwets en
chaotisch is en niet gestructureerd.”

Belevingscurve

Idee
Eerste idee om de ervaring te
verbeteren.

“Ik zoek toch liever al thuis in de catalogus.
In de bieb zit je tussen de kinderen en in
de entree met de computers zit je ook niet
lekker rustig.”
“Soms hoor ik over een interessant boek
op de radio o.i.d. maar tegen de tijd dat
het dan in de collectie zit ben ik het alweer
vergeten.”

Pijnen

“Je kan je auto niet parkeren en de bus is
een stukje lopen en de fietsenstalling is
veel te klein dus met twee kleine kinderen
is dat al snel lastig.”

“Ik heb soms toch het gevoel van, ik loop
een middelbare school binnen. Het voelt als
een mediatheek. Dat komt vooral door het
meubilair.”

De boeken die op dit moment populair zijn en in de media
besproken worden zijn vaak uitgeleend.

De openingstijden van de bibliotheek zijn niet voldoende voor
sommige mensen.

Vergeten welke boeken zijn aangeraden.

De mogelijkheden voor het parkeren van de auto of de fiets
zijn beperkt.

In de catalogus worden boeken weergegeven die op dit
moment niet fysiek aanwezig zijn maar die wel aangevraagd
kunnen worden.

Je kan maar 1 boek per keer door de inlevergleuf doen.
De bibliotheek heeft een gedateerde uitstraling.

Inspiratie pagina op de website
• Zoeken op genre
• Mogelijkheid om tips achter te laten
• Thema’s uitlichten
• Nieuwsbief koppelen aan de webpagina
Ideeën

Het is leuk om op het karretje te zien wat anderen lezen.

Zoeken op alfabet is heel gestructureerd en fijn als je weet wat je
zoekt.

Boeken die in het oog springen werken goed voor het lenen van nieuwe dingen.

Mijn oog valt op een schrijver die ik ken.

“Als er een tafel met nieuwe boeken is,
dan heb ik die nog niet gevonden... Ja
ik denk dat dan een beetje verwarring
ontstaat want zeg maar als ik binnenkom
dan kijk ik eigenlijk niet naar die kant.
Het is of naar de computers recht vooruit,
of naar de boeken linksaf.”

“Het allerbelangrijkste aan de app
vind ik de verlanglijst.”

Een schrijver tegenkomen die je vergeten was.

“Het rare is dat ik pas na een
hele lange tijd inderdaad langs
die blokken liep en dacht ‘Ho
eens even, die boeken staan hier
natuurlijk als suggestie!’.”

“Soms wil je gewoon wat pakken
wat je niet of nauwelijks kent. Of
wat weg is gestopt. Zo van, wat
is actueel deze maand.”

“Dat vind ik goed. Dat de bieb
af en toe dingen uitlicht uit een
brede collectie. Net zoals een
museum dat ook doet.”

Het voelt fijn om omringd te zijn door andere mensen.
Bekend zijn met de huidige indeling van de boeken en de manier waarop deze
gesorteerd zijn.

Mensen vinden de sfeer en het idee van een huiskamer leuk.

“Het zou leuk zijn als die lieve
nostalgische themakast wat
meer in the picture zou staan.”

“Er was wel een tijd dat ik meer
spontaan boeken meenam want
er was ooit een tafel waar je als je
binnenkwam tegenaan liep met
nieuwe boeken. Dat vond ik zo leuk
dat ik zelfs mijn zusje daar over heb
verteld.”

“De catalogus werkt goed als
je weet hoe het boek heet dat
je zoekt, maar niet voor het
zoeken van boeken op genre.”

“Ze hebben soms nog wel een thematafel maar
dat zijn dan weer van die thema’s die vrij specifiek
zijn. Kinderarbeid ofzo. Dat is prima maar dat zijn te
gerichte thema’s dat ik denk, nou volgens mij van
alle bezoekers heeft misschien 5% hier interesse in.”

“Ik vind het prettiger als er een
kleine hoeveelheid boeken ergens
ligt waarvan iemand al heeft
gezegd ‘dit kan interessant zijn’
i.p.v. eindeloze stellingkasten.”

“Als ik nu een boek zou moeten
kiezen zou ik niet weten hoe ik
moet beginnen met selecteren.”

De rug van een boek spreekt minder aan dan de voorkant.

De top-titels zijn te vaak afwezig. Deze titels wisselen ook niet genoeg. Na 1 of 2 keer heb je ze wel
bekeken en weet je dat je ze (niet) wil hebben.

De etiketten plakken de titels deels af.

Men voelt zich bezwaard om boven te browsen aangezien mensen daar stil zitten te werken.
Het thema van de themakast is te specifiek en daardoor niet interessant.
Mensen zijn als eerste bezig met het inleveren van hun boeken waardoor ze de themakast snel
missen.

Er staat nergens duidelijk aangegeven waar wat staat.

Het is niet mogelijk om in de catalogus op genre te zoeken.

Consistente bewegwijzering toevoegen
• Plattegrond
• Van veraf zichtbare hoofdthema’s
• Borden hangend aan plafond
• Lijnen/kleurvlakken op vloer

Klanten en medewerkers betrekken
• Briefje in boek achterlaten
• Tip-estafette: geef het stokje door
• Quotes bij boeken plaatsen
• Ruimte voor eigen initiatieven

Indeling bibliotheek logischer maken
• Coffeestar bij de huiskamer trekken
• Kinderhoek in de buurt van de huiskamer
• Thema- en inspiratiekasten/tafels meer laten opvallen
• Informatieboeken meer op één plek
• Deels archiefopstelling, deels boeken op thema indelen

Meer uitlichten op thema’s
• Meest uitgeleende boeken
• Favoriete boeken van medewerkers
• Boeken die net zijn teruggebracht indelen op
hoe zeer je het boek zou aanraden

Strategische positionering van meubel
• In looproute
• Regelmatig verplaatsen
• Laten zien dat er veel te kiezen is
Opvallend display meubel plaatsen
• Modulair meubel
• Boeken op verschillende hoogtes
• Display & zitten combineren
• Duidelijk thema bij het meubel
• Genres goed kunnen uitlichten

“Ik wil boeken kunnen
selecteren op een scherm
en ze vervolgens op 1 plek
ergens kunnen ophalen.”

Als je geïnspireerd wil worden of niet precies weet welke titel je
zoekt, ga je in de A - Z schappen met allerlei genres door elkaar
niets vinden.
De onderste rij boeken wordt overgeslagen als mensen browsen
tussen de schappen.

“Het grappige is dat je op
inspiratietour gaat als je op
zoek bent naar een boek
en je kan het niet vinden.”
“Het is logisch en dan doel ik
op het systeem waarmee het is
gesorteerd. Het SISO systeem.”

“Als ik in de catalogus kijk wil ik meteen
weten of iets er is of niet. Waarom zou ik
anders in de catalogus kijken?”

“Eén van de dingen die ik in deze
bieb moeilijk vind, is boeken
vinden die bij mij passen omdat
het op alfabet staat gesorteerd.”

Door de verdekte opstelling weet niet iedereen dat de tafel met nieuwe boeken bestaat.

De indeling is onduidelijk.

Zelfscankassa werkt goed. Het is een
moderne manier van uitchecken.

“Het mooiste is het element van
verrassing. Dat je dan naar huis
gaat met een pareltje waar je niet
naar opzoek was. Een spontane
ontmoeting met een boek.”

“Ik wil een soort highlightkast
per thema voor de romans
maar daarachter dan wel
gewoon A - Z gesorteerd.”

“Ik heb hier nog nooit iets gezien van
‘de top 10 meest verkochte boeken’ of
‘dit zijn alle literatuur winnaars’ of iets
dergelijks.”

“Het is wel vaak dat als ik voor de kast met
top-titels sta dat ik dan denk van ‘ja maar
deze boeken zijn er allemaal niet’.”

Mensen gaan graag in de coffeestar zitten. Ze hebben het gevoel dat ze daar
mogen praten en de coffeestar wordt gezien als een goede werkplek.

Een kaft of lettertype dat in het oog springt.

De top-titels zijn leuk omdat ze recent en populair zijn.

Andere mensen inspireren met boeken die je hebt gelezen.
Een goede en gestructureerde manier om bij te houden wat je
wilt lezen in combinatie met het aanbod van de bibliotheek.

Fase
Cluster van gerelateerde activiteiten
in de klantreis.

Uitcheckbalie

“Ik zoek het op via de codes maar die
brengen mij nog wel eens in verwarring.
Het staat vast op een logische manier
maar ik kan het niet vinden.”

“Het ‘huiskamer’ gevoel vind ik wel
heel leuk. Als ik daar zit maakt het
lawaai mij ook minder uit.”

“Het is overal rumoerig. Dus als
ik dan toch op een rumoerige
plek ga zitten dan toch het liefst
in de coffeestar.”

“Even een boek doorbladeren doe
ik altijd bij de kast. Ik ben eigenlijk
nog nooit ergens gaan zitten.”

“Je hebt informatieve boeken. Die staan
daar bij de trap en ook daar. Hoe dat
zich onderscheidt is mij een raadsel.”

“Het zou wel handig zijn als er wat meer
zitjes zouden zijn zodat je een boek kan
doorbladeren zonder dat je tussen de kasten
op je hurken op de grond moet zitten.”

“Ik zocht naar iets over de Pilgrim Fathers omdat
die 400 jaar geleden in Leiden waren. De catalogus
gaf aan dat er alleen een roman over dit thema was
[...] Ik had geen idee dat er een kamer was speciaal
over Leiden. Daar staat het dan vast tussen.”

De catalogus werkt slecht. Er is geen ‘terug’ knop en er staan boeken in die niet in
de bibliotheek aanwezig zijn of helemaal niet de collectie zitten.

Er is nergens een plattegrond waar op staat aangegeven waar
je een bepaalde categorie boeken kan vinden.

Je kan na het eerste scherm niet meteen zien welke boeken beschikbaar zijn.

Er is nauwelijks bewegwijzering of borden die aangeven
wat je in een kast kan vinden. Wat er al is, wordt niet op een
consistente manier toegepast.

Het is niet duidelijk dat het nummer van een boek onderaan de pagina staat.

“Ik denk dan: “Jongens als je een
huiskamer hebt, zorg dan ook
dat je daar een kop koffie kan
drinken”.”

“De ruimte zelf vind ik wat oninspirerend,
die snap ik niet, wat wil je nou? Moet ik daar
gaan zitten studeren of even een boek mee
pakken, het is niet duidelijk.”

Het is overal rumoerig in de bibliotheek.

Naar huis gaan zonder het boek dat je
wilde.

Koffie is niet geïntegreerd met het huiskamer gedeelte van de bibliotheek.
Er zijn geen zitjes bij de schappen. De plekken die er zijn nodigen vaak niet uit
om even lekker te gaan zitten.

De link tussen de fysieke ruimte en de catalogus is onduidelijk.
Na een zoekopdracht blijft de catalogus openstaan waardoor de volgende bezoeker
de zoekopdracht van de vorige bezoeker te zien krijgt.
De indeling van de bibliotheek is onlogisch omdat de informatieve boeken
verspreid staan.

Boekenkasten aanpassen
• Presentatieplanken toevoegen
waardoor boeken frontaal te
zien zijn
• Meer ruimte tussen de boeken
• Aangeven waar een schrijver
begint
• Af en toe een ‘expositieplek’
in de kast voor een boek dat
uitgelicht mag worden
• Onderste plank niet gebruiken

Boeken laten opvallen
• Meer boeken frontaal
neerzetten
• Populaire boeken op
ooghoogte
• Objecten bij boeken plaatsen
• Sorteren op kleur
• Expositie van bepaalde boeken
• Stapels neerzetten zoals in een
boekenwinkel
• Lege ruimte rondom boeken

Online catalogus verbeteren
• (Globale) plattegrond toevoegen
• Zoekfunctie verbeteren
• Terugknop toevoegen

Huiskamer aanpassen
• Gezellige elementen toevoegen zoals afwisselende zitjes, planten en kleedjes
• Mogelijkheid tot koffie drinken
• Koffietafelboeken en tijdschriften neerleggen
• Prikbord met posters van evenementen/activiteiten die gaan plaatsvinden
Verschillende zitjes neerzetten voor verschillende behoeften
• Comfortabele zitjes tussen de kasten om even een boek door te bladeren
• Stilte ruimte met individuele werkplekken
• Groepswerkplekken waar je kan overleggen
• Comfortabele zitjes waar je samen kan zitten, overleggen en koffie drinken
• Zitjes voor ouders bij de kinderhoek

Verderop in dit boekje is een samenvatting van deze klantreis weergegeven. Geïnteresseerd naar het volledige document? Neem
contact op met Probiblio!
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Hoofdinzichten onderzoek
1.

Men vindt het waardevol dat
de bibliotheek veel meer is
dan alleen boeken, maar soms
irriteert dat ook.
De multifunctionaliteit van de bibliotheek wordt
als zeer bijzonder en waardevol gezien. De
bibliotheek is een plek waar iedereen terecht
kan en dat zal hopelijk altijd blijven kunnen.
De ondersteuning die de bibliotheek biedt op
bijvoorbeeld het gebied van taal en digitale
vaardigheden wordt als zeer positief gezien.
In het gebruik van de ruimte lopen de
verschillende gebruiksfuncties echter door
elkaar heen, wat soms leidt tot irritaties.
Rumoer is bijvoorbeeld niet prettig als je rustig
probeert te werken of te lezen. Doordat er geen
afscheidingen zijn tussen de ruimtes, verspreidt
dit rumoer zich gemakkelijk door de gehele
bibliotheek.
“Het is hier rumoerig. Het is ook een gelijkvloers
gebouw. Daardoor verspreidt het rumoer zich
beter.”
“Het is chaotisch door het lawaai. Jammer dat
het zo multifunctioneel is en daardoor voor
niemand meer functioneel.”

2.

Men vindt het prettig dat de
bibliotheek een plek is ‘waar je
niets hoeft’, en heeft hierdoor
ook weinig verwachtingen.

3.

Vrijwel iedereen is in één
bibliotheekbezoek zowel
gericht naar iets op zoek als op
zoek naar inspiratie.

De bibliotheek wordt gewaardeerd als plek
waar je altijd welkom bent, ook als je geen
geld uitgeeft. Je mag er gewoon zijn. Dat
maakt het wezenlijk anders dan bijvoorbeeld
een café of de boekenwinkel. Hierdoor is de
vergevingsgezindheid richting de bibliotheek
groot. Ondanks de irritaties die soms ontstaan
door de samenkomst van activiteiten en
bevolkingsgroepen of de onlogische indeling van
de boeken blijven mensen naar de bibliotheek
komen. Het hoort er nu eenmaal bij.

Ook als men voor een heel specifiek doel de
bibliotheek bezocht, werd alsnog ook verstrooid
rondgekeken op zoek naar inspiratie. Er is dus
geen onderscheid tussen gerichte zoekers en
inspiratiezoekers.

Eigenlijk zijn de lage verwachtingen dus
wederzijds. De bibliotheek verwacht weinig van
haar gasten en de gasten daardoor weinig van de
bibliotheek.

“Soms wil je gewoon wat pakken wat je niet of
nauwelijks kent. Of wat weg is gestopt. Zo van,
wat is actueel deze maand.”

“Dat het onlogisch is ingedeeld, dat vind ik zowel
negatief als positief. Omdat het ergens schattig is
dat het zo onlogisch is ingedeeld.”
“Het is gewoon een hele fijne plek om te zijn. Het
is één van de weinige plekken waar je niks hoeft.
Niks hoeft te kopen. Je mag er gewoon zijn en
dat is fijn.”

Bijna iedereen is tijdens eenzelfde bezoek beide.
De ‘gemakkelijke’ plekken om wat inspiratie
te vinden zoals de ‘nieuw’-tafel, de toptitels en
de themakast worden vaak vast bezocht als
onderdeel van het gerichte bibliotheekbezoek.

4.

De wens is een gulden
middenweg tussen een
archiefopstelling en een
thematische opstelling.
In de huidige opstelling waar het grootste deel
van de boeken in stellingkasten is geplaatst, is
het vinden van inspiratie moeilijk. Het volledig
omgooien van de opstelling en alles in thema’s
verdelen werd echter ook door niemand als een
aantrekkelijk idee gezien. In meerdere interviews
werd de ideale indeling van de bibliotheek
vergeleken met die van een museum waarin
een deel is tentoongesteld in een expositie, en
de rest van de collectie in een groot archief zit.
Belangrijk is dat de ‘exposities’ niet vast staan,
maar rouleren. Er moet telkens iets nieuws
te zien zijn op een snelle manier. Zo blijft de
bibliotheek een aantrekkelijke plek om langs te
gaan en even te kijken.
“Het lijkt mij goed dat de bibliotheek af en toe
dingen uitlicht uit de brede collectie. Net zoals
een museum dat ook doet. Je hebt 20.000
schilderijen en je hangt er 200 op binnen een
bepaald thema.”
“Maar je moet niet de hele bibliotheek in
thema’s gaan zitten verdelen, want dan mis je
juist weer de dwarsverbanden die je vindt buiten
de thema’s. Dus als een bepaalde schrijver een
boek in een bepaalde periode heeft gelezen, dan
staat dat bij dat thema, maar dan mis je de rest
van de boeken van die schrijver.”

5.

De catalogus is een groot
struikelblok in het zoekproces.
Wanneer men de catalogus gebruikt, is dat
voornamelijk om een boek te vinden dat ook
daadwerkelijk op dat moment in de bibliotheek
aanwezig is. Omdat de catalogus ook veel
e-books of boeken bevat die aangevraagd
kunnen worden en ook boeken laat zien die niet
in de collectie (aanwezig) zijn, is de catalogus
niet gebruiksvriendelijk. Voor velen maakt dit het
moeilijk om in de bibliotheek te vinden wat men
zoekt.
• Een terugknop ontbreekt
• Er worden ook boeken getoond die niet fysiek
in de bibliotheek aanwezig zijn
• Op trefwoorden zoeken werkt niet altijd goed
• De catalogus leent zich niet goed om inspiratie
in te zoeken
“Ja, ze moeten gewoon een klankbordgroep
hebben voor de catalogus. Een groep mensen
die dat uitprobeert en die zegt ik wil dat
doen maar het lukt niet en oh dan zegt de
programmeur dat kunnen wij doen.”
“De catalogus werkt heel goed als je weet hoe
het boek heet dat je zoekt, maar niet voor het
zoeken van boeken op genre.”
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Samenvatting klantreis
Fases

Activiteiten

Belangrijkste
behoefte

Inspiratie & Voorbereiden

Afreizen & Aankomst
Ik combineer het bezoeken van de
bibliotheek met mijn vaste rondje
door de stad.
Ik loop spontaan even de
bibliotheek binnen als ik in de stad
ben.

Ik bekijk de nieuwe boeken.
Ik bekijk de kast met toptitels.
Ik probeer digitaal of in de catalogus
inspiratie te vinden.

Ik trek willekeurig boeken uit de kast
en lees de kaft.
Ik bekijk een boek waarvan de kaft of
het lettertype mij aanspreekt.

Ik wil nieuwe boeken leren kennen.
Ik wil mijn kennis over leuke boeken
verspreiden.

Ik wil mijn kinderen vermaken met
een bezoek aan de bibliotheek.
Ik wil makkelijk kunnen begrijpen
waar wat staat.

Ik wil nieuwe boeken zien als ik in de
bibliotheek kom en verrast worden.
Ik wil makkelijk en snel inspiratie vinden.

Ik wil inspiratie kunnen vinden op een
thema of genre dat mij interesseert.
Ik wil verrast worden door boeken die
in het oog springen en ik zelf niet zou
hebben uitgeozcht.

De verlanglijst optie in de app.

“Je gaat toch vaak de massa
achterna. Je wil lezen wat de
rest wil. Daar baseer je mede
je keuze op.”

De bibliotheek is door zijn ligging
makkelijk bereikbaar.
“Ik heb soms toch wel het
gevoel van, ik loop een
middelbare school binnen. Het
voelt als een mediatheek. Dat
komt vooral door het meubilair.”

Tips met een persoonlijke twist,
bijvoorbeeld van een medewerker.

Boeken tegenkomen van een
schrijver die je was vergeten.

Het is leuk om op het teruggebracht
karretje te zien wat anderen lezen.

Zoeken op alfabet is heel fijn en als
je weet wat je zoekt.

“Dat vind ik goed. Dat de
bieb af en toe dingen uitlicht
uit een brede collectie. Net
als een museum dat doet.”
“Er was wel een tijd dat ik meer
spontaan boeken meenam
want er was ooit een tafel waar
je als je binnenkwam tegenaan
liep met nieuwe boeken.”

Belevingscurve

Vergeten welke boeken zijn aangeraden.

Grootste
pijnen

Inspiratie zoeken

Ik sla dingen op die ik hoor van vrienden,
zie op tv of lees in de krant.
Ik sla aanraders op in mijn verlanglijst.
Ik kijk in de app/catalogus of het boek
beschikbaar is.

Bekend zijn met de huidige indeling van
de boeken en de manier waarop deze
staan ingedeeld.
Grootste
winsten

Inspiratie krijgen

De populaire boeken van dit moment zijn
vaak uitgeleend.

De bibliotheek heeft een
gedateerde uitstraling.
De indeling is onduidelijk.

Door de onopvallende plaatsing van de
tafel met nieuwe boeken wordt deze
vaak niet gezien.
Men voelt zich bezwaard om boven waar
mensen in stilte werken te browsen.

“Ik vind het prettiger als er een
kleine hoeveelheid boeken ergens
ligt waarvan iemand al heeft
gezegd ‘dit kan interessant zijn’
i.p.v. eindeloze stellingkasten.”

De rug van een boek spreekt
minder aan dan de voorkant.

Gericht zoeken

Boek niet kunnen vinden

Ontspannen

Vertrekken

Ik zoek in de catalogus waar ik moet
zijn.
Ik ga de schappen af aan de hand van
mijn verlanglijstje.

Ik loop langs de schappen.
Ik kijk op een computer in de
catalogus.
Ik vraag een medewerker om hulp.

Ik haal een kopje koffie.
Ik neem ergens plaats in de bibliotheek.

Ik scan alle boeken.
Ik pak alles in.
Ik ga weer weg.

Ik wil dat er een logica zit in de indeling
zodat ik makkelijk mijn boek kan
vinden.
Ik wil aan de hand van bewegwijzering
en borden op de goede plek komen.

Ik wil zonder te veel moeite mijn
boek kunnen vinden.

Ik wil een momentje voor mijzelf.
Ik vind het fijn dat ik in de bibliotheek niks
moet.

Ik wil graag gemak en
efficiëntie.

Mensen gaan graag in de coffeestart zitten.

Bekend zijn met de huidige indeling
van de boeken en de manier waarop
deze gesorteerd zijn.
“Het grappige is dat je op
inspiratietour gaat als je op
zoek bent naar een boek en
je kan het niet vinden.”

Mensen vinden de sfeer en het idee van de
huiskamer leuk.

De zelfscankassa werkt goed.

“Het ‘huiskamer’ gevoel vind
ik wel heel leuk. Als ik daar
zit maakt het lawaai mij ook
minder uit.”
“Het mooiste is het element
van verrassing. Dat je dan
naar huis gaat met een
pareltje waar je niet naar
op zoek was. Een spontane
ontmoeting met een boek.”

“Ik zoek het op via de codes
maar die brengen mij nog wel
eens in verwarring. Het staat
vast op een logische manier
maar ik kan het niet vinden.”

De catalogus werkt slecht. Er is geen
‘terug’ knop en er staan boeken in die
niet in de bibliotheek aanwezig zijn of
helemaal niet in de collectie zitten.

Er is nauwelijks bewegwijzering
of borden die aangeven wat je in
een kast kan vinden.

Het is overal rumoerig in de bibliotheek.

Naar huis zonder het boek
dat je wilde.

Koffie is niet geïntegreerd met het
huiskamer gedeelte van de bibliotheek.
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Ideeënsessie BplusC
Wat onder andere uit de hoofdinzichten duidelijk wordt, is dat de bibliotheek
gewaardeerd wordt als plek waar je niks hoeft. In één bibliotheekbezoek zijn
de bezoekers vaak zowel gericht naar iets op zoek als op zoek naar inspiratie.
Wat betreft het boeken zoeken zouden bezoekers daarom het liefst een gulden
middenweg zien tussen een archiefopstelling en een thematische opstelling.
Uit de klantreis wordt duidelijk dat veel praktische zaken zoals de indeling, het
ontbreken van consistente bewegwijzering en het meubilair zorgen dat mensen
regelmatig moeite ervaren bij het zoeken van boeken. Ook is te zien in deze klantreis
dat bezoekers in de bibliotheek geïnspireerd worden om bepaalde boeken die in het
oog springen te bekijken en eventueel te lenen.
Om bezoekers makkelijker door de bibliotheek te laten navigeren en boeken beter
in het oog te laten springen, hebben wij hier tijdens de ideeënsessie onze focus op
gelegd. Op de volgende pagina is te lezen met welke specifieke vraagstukken wij aan
de slag zijn gegaan.
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.

Brainstorm vragen

Hoe kunnen we boeken in
het oog laten springen in de
stellingkast?

Hoe kunnen we het
aantrekkelijker maken even
een boek open te slaan?

Hoe kunnen we duidelijk
bewegwijzeren?

Hoe kunnen we genres op
een leuke manier uitlichten?

Hoe kunnen we bezoekers of
medewerkers hun tips laten
delen?

Hoe kunnen we er met een
displaymeubel voor zorgen
dat boeken opvallen?
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•
•
•
•

Briefje in boek achterlaten
Tip-estafette: geef het stokje door
Quotes bij boeken plaatsen
Ruimte voor eigen initiatieven creëren

Meer uitlichten op thema’s
• Meest uitgeleende boeken verzamelen
• Favoriete boeken van medewerkers weergeven
• Boeken die net zijn teruggebracht indelen op
hoe zeer je het boek zou aanraden

Boeken laten opvallen
•
•
•
•
•
•
•

Meer boeken frontaal neerzetten
Populaire boeken op ooghoogte
Objecten bij boeken plaatsen
Sorteren op kleur
Expositie van bepaalde boeken
Stapels neerzetten zoals in een boekenwinkel
Veel lege ruimte om een boek

Online catalogus verbeteren
• (Globale) plattegrond toevoegen
• Zoekfunctie verbeteren
• Terugknop toevoegen

Gemiddelde moeite

Klanten en medewerkers betrekken

Later doen

Weinig moeite

Meteen doen

Ideeën voor verbetering
Opvallend display meubel plaatsen
•
•
•
•
•

Modulair meubel
Boeken op verschillende hoogtes
Display & zitten combineren
Duidelijk thema bij het meubel
Genres goed kunnen uitlichten

Strategische positionering van meubel
• In looproute
• Regelmatig verplaatsen
• Laten zien dat er veel te kiezen is

Boekenkasten aanpassen
• Presentatieplanken toevoegen waardoor boeken
frontaal te zien zijn
• Meer ruimte tussen de boeken
• Aangeven waar een schrijver begint
• Af en toe een ‘expositieplek’ in de kast voor een
boek dat uitgelicht mag worden
• Onderste plank niet gebruiken

Consistente bewegwijzering toevoegen
•
•
•
•

Plattegrond
Van veraf zichtbare hoofdthema’s
Borden hangend aan plafond
Lijnen/kleurvlakken op vloer

Verschillende zitjes neerzetten voor
verschillende behoeften

Veel moeite

• Gezellige elementen toevoegen zoals
afwisselende zitjes, planten en kleedjes
• Mogelijkheid tot koffie drinken
• Koffietafelboeken en tijdschriften neerleggen
• Prikbord met posters van evenementen/
activiteiten die gaan plaatsvinden

Overwegen

Gemiddelde moeite

Later doen

Huiskamer aanpassen

Indeling bibliotheek logischer maken
• Coffeestar bij de huiskamer trekken
• Kinderhoek in de buurt van de huiskamer
• Thema- en inspiratiekasten/tafels meer laten
opvallen
• Informatieboeken meer op één plek
• Deels archiefopstelling, deels boeken op thema
indelen

• Comfortabele zitjes tussen de kasten om even
een boek door te bladeren
• Stilteruimte met individuele werkplekken
• Groepswerkplekken waar je kan overleggen
• Comfortabele zitjes waar je samen kan zitten,
overleggen en koffie drinken
• Zitjes voor ouders bij de kinderhoek
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Gebruik gratis
lidmaatschap door
jongeren van 18-22 jaar
De Boekenberg

De verschillende
functies van de
Boekenberg voor
jongeren
De Boekenberg biedt momenteel een gratis abonnement aan voor jongeren
tussen de 18 en 30 jaar. Met dit abonnement kunnen zij onder andere gratis 12
boeken per jaar lenen. Momenteel heeft de Boekenberg geen goed beeld van hoe
jongeren tussen de 18 en 22 jaar gebruik maken van dit abonnement en hoe zij de
mogelijkheden van het abonnement ervaren.
Om een beeld te krijgen van hoe jongeren dit gratis abonnement ervaren, zijn, naast observaties en korte
interviews in de bibliotheek, 9 diepte-interviews afgenomen met jongeren uit de doelgroep. Uit deze
interviews werd duidelijk dat de Boekenberg door jongeren op drie verschillende manieren gebruikt wordt:
voor het lenen en lezen van boeken, om te studeren en om activiteiten te bezoeken. Na het analyseren van
de interviews is een enquête uitgestuurd naar deze doelgroep om de kwalitatieve resultaten te valideren op
een kwantitatieve manier. De belangrijkste inzichten van de enquête staan op de volgende pagina in oranje
blokken weergegeven.
Aangezien deze drie thema’s drie opzichzelfstaande dienstverleningen zijn, was het niet wenselijk om deze in
één klantreis samen te brengen. Vandaar dat de inzichten voor dit vraagstuk per thema in kaart zijn gebracht
door middel van een klantprofiel waarin de behoeften, pijnen en winsten van de klant zijn weergegeven.
Ook zijn de dienstverleningen van ‘boeken lenen en lezen’ en ‘studeren’ in een compacte klantreis in kaart
gebracht. Aangezien uit het onderzoek kwam dat jongeren momenteel de Boekenberg niet tot nauwelijks
bezoeken voor de activiteiten, was een compacte klantreis voor dit thema niet mogelijk.
Met de uitkomst van de klantprofielen en de klantreizen kunnen de goede en minder goede elementen van
het abonnement voor jongeren tussen de 18 en 22 beter worden begrepen. Met deze tools kan de huidige
dienstverlening scherp in kaart gebracht en wordt duidelijker waar mogelijke kansgebieden zitten voor het
verbeteren.

Hoofdinzichten onderzoek
1.

Een deel van de jongeren
is zich niet bewust van de
mogelijkheden van zijn of haar
abonnement.
Jongeren worden niet zomaar lid van de bibliotheek
omdat het kan. Pas als hij of zij echt iets nodig heeft,
zoals een boek of een werkende computer, wordt er
gekeken hoe dit verkregen kan worden en wordt er
naar een abonnement gekeken.
Hierdoor kan het gebeuren dat de jongere zich
helemaal niet bewust is van wat het abonnement
nog meer te bieden heeft, omdat de focus alleen lag
op het verkrijgen van hetgene wat op dat moment
nodig was.
“Nee ik dacht dat ik ervoor moest betalen omdat ik
boven de 18 was, want ik las gewoon grote letters; tot
18 gratis.”
“Het komt op 1 boek per maand neer, over een jaar
gezien. Dat weet ik nog wel. Voor de rest kan ik me
de informatie eigenlijk niet meer herinneren...”
50% van de jongeren wist niet wat voor
abonnement ze hebben.
80% wist dat ze met hun abonnement gratis
boeken kunnen lenen, maar niemand wist dat
ze deel kunnen nemen aan activiteiten met hun
abonnement.

2.

Jongeren missen andere
leeftijdsgenoten in de bibliotheek.
Wanneer jongeren die niet regulier in de bibliotheek
komen een bezoek brengen aan de bibliotheek, kan
het voorkomen dat ze zich niet gerepresenteerd
voelen door de andere bezoekers, de werknemers en
de promotiematerialen die gebruikt worden.
De meeste uitingen zijn gericht op de allerjongsten
van de maatschappij, of juist op ouderen. Hierdoor
kan het gevoel ontstaan dat de bibliotheek niet echt
een plek voor hen is.

“Voor ons als jongeren hebben we vooral het gevoel
dat als onze leeftijdscategorie zich ergens niet
bevindt, dan horen we daar niet. Dat is echt, alles is
zo gevoelsmatig tegenwoordig.”
“Want de bibliotheek is gewoon voor alle jongeren
tegenwoordig een oubollig concept. Daar zit
gewoon de gehele drempel.”
“Ja en in dat opzicht zie ik ook niet genoeg jongeren
hier om eventueel te denken van nou dan kan ik
het ook gebruiken om eventueel iemand tegen te
komen of nieuwe vrienden te maken ofzo.”

3.

Jongeren worden vaak niet
bereikt met de huidige
communicatie.
Jongeren zijn vaak niet op de hoogte van de
communicatiekanalen van de bibliotheek en krijgen
daardoor niet mee wat de Boekenberg te bieden
heeft. Dit geldt zowel voor de georganiseerde
activiteiten als voor de mogelijkheden van het
bibliotheek abonnement.
Jongeren geven bijvoorbeeld aan dat ze
nieuwsbrieven wel zouden lezen als ze die zouden
krijgen, of dat het een goed idee zou zijn om te
investeren in een instagram account en posters in
de stad.
“Misschien gewoon het communiceren van wat hier
te doen is, dat dat misschien toch niet helemaal
goed gaat, of in ieder geval dat het mij niet heeft
bereikt, dus ik vraag me af of het andere mensen
dan wel bereikt.”
E-mails worden het meest gelezen onder
deze doelgroep, maar ze voelen zich vaak niet
aangesproken.
75% wist niet dat de bibliotheek activiteiten
organiseert voor jongeren.
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Drie hoofdfuncties van de
bibliotheek voor jongeren

Boeken lenen en lezen

De bibliotheek als
werkplek

Activiteiten in de
bibliotheek

Jongeren gebruiken hun gratis
abonnement om boeken te lezen.
Ook vinden ze de bibliotheek een
fijne plek om al gelijk een boek door
te bladeren of te lezen.

Veel jongeren zien de Boekenberg als
de perfecte werkplek. De bibliotheek
biedt een goed alternatief voor thuis
of het schoolgebouw.

De Boekenberg organiseert
activiteiten voor jongeren,
en jongeren zeggen hierin
geïnteresseerd te zijn. Toch bezoeken
ze deze niet.

Boeken lenen en lezen
Jongeren gebruiken hun gratis abonnement om boeken te
lezen. Ook vinden ze de bibliotheek een fijne plek om al gelijk
een boek door te bladeren of te lezen.
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Dat er weinig
boeken geleend
worden heeft ook
een praktische
achtergrond
Door een deel van de jongeren wordt weinig tot geen boeken geleend. Dit
komt deels doordat ze een druk bestaan hebben en hierdoor de interesse
in boeken niet echt groot is. Er zijn echter ook praktische bezwaren die het
lenen en lezen van boeken bemoeilijken.

• 3 weken is kort voor jongeren. Ze zijn vaak druk met school en andere
dingen waardoor 3 weken niet genoeg is om een boek uit te lezen.
• Jongeren zijn bang dat ze het boek vergeten terug te brengen en dan
een boete moeten betalen.
• De openingstijden van de Boekenberg vormen een extra barrière om
boeken te lenen.
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Klantreis boeken lenen en lezen
Fases

Activiteiten

Belangrijkste
behoefte

Eerste contact
Ik leerde de bibliotheek kennen via
school of door mijn ouders.
Ik kom via vrienden van school eens in
de bibliotheek.
Ik ga op goed geluk een keer langs.
Ik wil meer boeken gaan lezen.
Ik wil weten wat er in dat bijzondere
gebouw allemaal is.

Lid worden
Ik zoek online uit wat voor
abonnementen er zijn.
Ik vraag in de bibliotheek wat de
mogelijkheden zijn.
Ik word lid.
Ik wil weten wat de mogelijkheden en
kosten zijn.
Ik wil later niet voor verrassingen komen
te staan en nergens aan vast zitten.
Ik wil proberen of een abonnement bij
de bibliotheek iets voor mij is.

Omdat ik al van jongs af aan in de
bibliotheek kom voelt het vertrouwd
Grootste
winsten

De Boekenberg is een landmark in
Spijkenisse

Het gratis abonnement zorgt dat ik
het makkelijk kan proberen

“Het was ook om mezelf te
stimuleren. Dat ik er gewoon
makkelijk een boek kon lenen
zodat de drempel minder groot
werd om weer te gaan lezen”.

Belevingscurve

Voorbereiden
Ik zoek naar inspiratie voor een nieuw
boek.
Ik zoek in de app of op de site op of het
boek dat ik wil aanwezig is.
Ik reserveer een boek in de app.

Afreizen
Ik zoek op wat de openingstijden zijn.
Ik reis af naar de Boekenberg.

Ik wil niet voor niets naar de bibliotheek
afreizen.
Ik wil makkelijk een nieuw boek vinden
wat ik kan lezen.

Ik wil naar de bibliotheek kunnen
buiten schooltijden en mijn baantje om.

Een boek kunnen reserveren wat
uitgeleend is

Mijn school is dichtbij de bieb. Daarom
ga ik er makkelijk even langs

De online catalogus is handig in
gebruik

De Boekenberg is goed bereikbaar
met de bus

“Als ik op zoek ben naar een boek
wil ik van tevoren weten of het
aanwezig is.”

“Ik heb wel ongeveer een
kwartiertje gefietst, dat is dan
geen ramp ofzo, maar op de
middelbare school, die zat
hier echt naast, dus ging het
makkelijker.”

Ik heb geen idee wat leuke boeken zijn
om te lezen

De bibliotheek is maar een keer in de
maand op zondag open

“Ik vond de buitenkant van de
bibliotheek interessant, dus ik
dacht van nou ziet er leuk uit, wil
ik zeker een keer gaan kijken.”
“Dat het gratis is vind ik
fantastisch. Alleen ja, het wordt
niet benut doordat het gewoon
niet geadverteerd wordt.”

Ik heb het te druk met andere dingen
en kom daarom niet aan lezen toe
Grootste
pijnen

Als ik had geweten dat het gratis was
dan had ik het wel eerder gedaan

De bibliotheek ligt niet op de routes
die ik dagelijks afleg

Boeken zoeken
Ik loop een rondje langs alle schappen
om inspiratie op te doen.
Ik ga naar het schap waar ik vaker leuke
boeken vandaan haal.
Ik vraag hulp als ik het niet kan vinden.
Ik wil geïnspireerd worden voor een
nieuw boek.
Ik wil de boeken vinden die ik nodig
heb.

Bladeren en verblijven
Ik ga ergens zitten en blader door wat
boeken heen die ik heb gevonden.

Ik wil weten of een boek iets voor mij is.
Ik wil een boek kunnen openslaan
zonder dat ik het hoef te lenen.
Ik wil even rustig met een boek aan de
slag kunnen gaan.

Er zijn heel duidelijke aanduidingen bij
de rekken om alles te vinden
Er zit altijd iemand bij de balie om te
helpen

Boeken lenen
Ik weeg af of ik het boek echt wil lenen.
Ik check het boek uit bij de balie

Ik wil later niet voor verrassingen komen
te staan.
Ik wil een boek niet voor niets lenen.

Je kan een reminder instellen voor als
je boek ingeleverd moet worden
Er zijn fijne zitjes waar ik even rustig
kan lezen in een boek

Het lenen van een boek gaat heel
makkelijk

“Als ik inspiratie wil dan neem ik
de lange route naar de trap. Dat
doe ik elke keer tot ik helemaal
boven ben.”

“Ik kijk gewoon een beetje rond
en kijk wat me aanspreekt.”

Er zijn weinig boeken die bij mijn
interesse passen
Er zijn weinig Engelstalige boeken
beschikbaar

“Ze zijn altijd 40+ wat ik hier zie
zitten. Het is dus niet echt een pek
voor mij om te gaan lezen. Dan zit
ik liever thuis.”

Ik zie alleen maar ouderen of kinderen
om mij heen

“Ik ben bang dat omdat ik student
ben dat ik dan te laat ben of het
vergeet in te leveren omdat ik
dan druk ben. Dus ik heb zelf nog
nooit een boek geleend.”

De leenperiode is te kort voor mij om
een heel boek uit te kunnen lezen
Ik ben bang dat ik het boek vergeet
en dan een boete krijg
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Klantprofiel:
Boeken lezen
en lenen
De belangrijkste behoeftes, pijnen en
winsten rondom het gebruiken van de
werkplekken in de bibliotheek staan
samengevat.
Dit profiel kan gebruikt worden om een
passende propositie mee te maken die
aansluit bij de behoeftes van de boeken
leners en lezers.

De bibliotheek heeft
een breed aanbod aan
boeken
Boeken die mijn
aandacht vangen
Bij de balie kan je altijd
terecht voor vragen
Het abonnement is gratis

Winsten

Het abonnement stimuleert
om te lezen

In de Boekenberg hangt
een fijne, rustige sfeer

Weten welke boeken populair
zijn bij mijn leeftijdsgenoten

Makkelijk een boek kunnen
lenen mocht dat ooit nodig
zijn

Behoeftes

Weinig tot geen
leeftijdsgenoten zien die
boeken komen lenen

Niet op de hoogte
zijn van het gratis
abonnement

Een plek om
ontspannen te kunnen
lezen

Ik wil niet ineens
voor verrassingen
komen te staan
Bang zijn voor boetes

Pijnen
De termijn van 3 weken is te
kort om een boek in uit te
lezen
Door het limiet van 12 boeken
té voorzichtig zijn met het
lenen van boeken

Gemotiveerd worden om
iets te gaan lezen

De bibliotheek als werkplek
Veel jongeren zien de Boekenberg als de perfecte werkplek.
De bibliotheek biedt een goed alternatief voor thuis of het
schoolgebouw.
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De bibliotheek
is bekend als
werkplek, maar
er is ruimte voor
verbetering
Huiswerk maken is een van de voornaamste redenen om de bibliotheek te
bezoeken. Het biedt een rustig alternatief voor het maken van huiswerk op
school of thuis. De bibliotheek is een fijn alternatief, omdat scholen vaak
eenzelfde rooster van toetsweken volgen, zijn de leerplekken op school op
de piekmomenten drukbezet.

• De werkplekken in de Boekenberg worden als prettig ervaren, alleen is
er niet altijd genoeg plek.
• Er is behoefte om in groepjes samen te werken. De mogelijkheid om
kamertjes te reserveren is een grote kans voor verbetering.
• Het ontbreekt de jongeren aan een stilteruimte om zelfstandig
geconcentreerd in te kunnen werken.
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Klantreis werken
in de bibliotheek
Als jongeren gaan studeren vinden ze de
volgende dingen het belangrijkst:

62

50

50

Ik ga naar de Boekenberg
Ik ga na school langs de Boekenberg.
Ik ga naar de Boekenberg als ik geen
andere verplichtingen heb.

Kom je wel eens werken in de
bieb?
62% wel.
38% niet, voornamelijk omdat
elders betere studieplekken zijn.

Hoe werk je in de bieb?
50% werkt het liefst alleen.
50% met bekenden, zoals
studiegenoten of vrienden.

Ik zoek een plekje
Ik kijk welke plekken er vrij zijn.
Ik installeer me op een plek die ik prettig
vind.

Activiteiten

Ik wil niet veel tijd besteden aan naar
een plek reizen.
Belangrijkste Ik wil een rustige plek om te werken.
behoefte

1. Stopcontacten
2. Wifi
3. Stilteruimte

38

Fases

Grootste
winsten

Ik wil genoeg privacy hebben.
Ik wil naar buiten kunnen kijken.
Ik wil niet te dicht bij vreemde mensen
zitten.

Er zijn veel verschillende soorten
zitplekken
Het is fijn dat de Boekenberg er is als
het op school of thuis druk is
“Op de uni kan het soms
superdruk zijn en zeker in de
tijden dat er tentamens zijn. Dan
is het hier fijn.”

De nisjes bij het raam zijn fijn

“Alleen ze hebben wel weinig
van die kamertjes dat je alleen
kan zitten want iedereen wil daar
natuurlijk zitten.”

Belevingscurve
“Nou als je al op school bent, dan
is het makkelijker om daar te
blijven zitten dan dat je ook nog
eens ver door moet.”

Grootste
pijnen

“Ik vind het jammer dat je zo’n
vergaderzaaltje bijvoorbeeld niet
kan gebruiken ook niet als die
leeg is.”

De Boekenberg ligt niet op mijn
dagelijkse route

De fijne plekken en de plekken bij een
computer zijn geregeld bezet

Soms (vooral op woensdagen) is het
ook in de Boekenberg druk

Er zijn weinig plekken waar je echt
alleen kan zitten

Ik gebruik een computer
Ik zoek een vaste computer.
Ik maak een printje.
Ik vraag een medewerker om hulp.
Ik neem een abonnement om in te
kunnen loggen.
Ik wil goedkoop toegang hebben tot de
faciliteiten.

Er is gratis wifi in de bibliotheek
Een abonnement voor toegang tot de
computers bleek gratis te zijn

“Maar heel vaak zijn de computers
bezet door echt de middelbare
scholieren zeg maar. Als je een
beetje komt rond de tijdstippen
dat zij ook uit zijn, dan zitten zij
meestal al eerder hier.”

De computers op scholen/faculteiten
zijn vaak beter
Middelbare scholen zijn vaak eerder
uit, waardoor de computers door
scholieren bezet zijn

Ik werk alleen
Ik werk aan de taken die ik gedaan wil
krijgen.

Ik wil me goed kunnen concentreren.
Ik wil schoolboeken kunnen gebruiken
tijdens het werken.
Ik wil even wat kunnen eten en drinken
tussendoor.
Ik wil dat het stil is en niet gestoord
worden.
Het is een goede rustige werkplek
De werkplekken zijn aan het raam
Er zijn veel stopcontacten

“Iedereen heeft dan toch zijn
eigen visie op hoe ze zich
hier gedragen en dat soort
dingen. Dus dat kan misschien
de leeromgeving een beetje
verstoren”.

Ik werk samen
Ik overleg met de mensen in mijn
groepje.
Ik wil voor de gezelligheid met vrienden
of familie zitten.
Ik houd een vergadering.
Ik wil iemand vragen kunnen stellen
over de stof die ik aan het leren ben.
Ik wil andere mensen niet lastig vallen
met mijn overleg.

Het is leuk om tussen het werken
door in aanraking te komen met
bijvoorbeeld mensen die de taal aan
het leren zijn

Het is jammer dat het aanbod van de
bibliotheek niet de boeken bevat die ik
voor school nodig heb

Ik luister wat muziek bij mijn werkplek.
Ik haal wat te eten bij het café.
Ik ga even op een andere plek zitten.

Ik wil tijdens het werken niet naar een
andere plek hoeven.
Ik wil even afgeleid worden van mijn
werk.

Tijdens de pauze loop ik even een
rondje en kijk ik naar de boeken
Het is fijn dat er mogelijkheid is om
eten of drinken te halen

“Maar het was wel leuk, we gingen
gewoon werken, we konden
gewoon rustig met elkaar zijn. Ik
vond het wel gewoon leuk.”

“Er zijn weinig ruimtes waar je
lekker samen kan werken.”

Het is best vaak rumoerig in de
bibliotheek door het multifunctionele
gebruik

Ik houd pauze

Het is soms onduidelijk hoe stil je
moet zijn in de Boekenberg

“Het fijne is natuurlijk wel dat
alles wat je nodig hebt, dat dat
ook gewoon hier is, want het is
dan niet handig om dan weer een
kwartier terug te gaan fietsen. En
een kwartier weer hierheen.”

Het eten in het café is duur of niet echt
passend bij mij

Er zijn geen geschikte plekken om
privé met een groepje te werken
Het is niet mogelijk om in een zaaltje
te studeren als deze leeg is
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Klantprofiel:
Werken
in de
bibliotheek
De belangrijkste behoeftes, pijnen en winsten
rondom het gebruiken van de werkplekken in
de bibliotheek staan samengevat.
Dit profiel kan gebruikt worden om een passende propositie
mee te maken die aansluit bij de behoeftes van de jongeren
die werken in de bibliotheek.

Studeren met
mensen die
hetzelfde doen

Rustiger dan thuis
of op school
In een afgesloten
ruimte kunnen zitten

Winsten

Goedkoop printen

Behulpzaam
personeel

Makkelijk te
bereiken locatie

Fijn uitzicht voor tijdens
het studeren

Makkelijk om er een
boek bij te pakken

Studeren met vienden/
studiegenoten

Gratis
wifi

Goede plek om te
concentreren

Een plek waar je je goed kan
concentreren

Behoeftes
Studieplekken
vaak bezet

Eten en drinken
kunnen kopen

Computers op
school beter

Multifunctionele ruimte
dus soms rumoerig

Niet te dicht bij
vreemden zitten
Eten en drinken is te
duur
Altijd een plek
hebben waar je
terecht kan

Pijnen
Mijn studiegenoten
wonen niet in de buurt

Overlast van
mensen die
praten

De bibliotheek ligt
niet op de route die ik
dagelijks maak

Geen studieboeken in
de collectie

Vergaderzaal e.d. niet
kunnen gebruiken als
die leeg is

Activiteiten in de
bibliotheek
De Boekenberg organiseert activiteiten voor jongeren, en
jongeren zeggen hierin geïnteresseerd te zijn. Toch bezoeken ze
deze niet.

39/72

De bibliotheek voor activiteiten

Activiteiten voor
jongeren zijn bij
velen onbekend
Dat de bibliotheek activiteiten voor jongeren organiseert is bij veel
jongeren onbekend. Jongeren zien de bibliotheek als een plek voor
zelfontwikkeling en zien daarom graag leerzame activiteiten.
Thema’s die veel aanspreken zijn muziek, fashion, tekenen, kunst, social
media en inspirerende personen in deze gebieden.
Praktische behoeftes rondom het bezoeken van activiteiten zitten vooral
in het weten van het niveau van de inhoud, en de wil om te weten dat er
leeftijdsgenoten in het medepubliek zitten en geen tieners.
• 75% van de jongeren wist niet dat de Boekenberg activiteiten voor
jongeren organiseert. 0% bezocht een activiteit.
• 56% van de jongeren vindt het belangrijk dat een activiteit in het
weekend plaatsvindt, en wil weten dat er leeftijdsgenoten komen.
• 44% van de jongeren wil het niveau van te voren kunnen inschatten,
en vindt dat het niet langer dan 2 uur moet duren.

De bibliotheek voor activiteiten

Een paar getallen
Onderwerpen waarin jongeren geïnteresseerd zijn:

Onderwerpen die jongeren bij de bibliotheek vinden passen:

*Deze cijfers zijn gebaseerd op de enquête die is ingevuld door 18 jongeren. De jongeren die aan de kwalitatieve interviews
hebben deelgenomen waren uitgesloten van deelname aan de enquête.
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Klantprofiel:
activiteiten

Leren van
rolmodellen

Leeftijdsgenoten met dezelfde
interesse ontmoeten

De belangrijkste behoeftes, pijnen en winsten
rondom het bezoeken van activiteiten staan
samengevat.
Dit profiel kan gebruikt worden om een passende
propositie mee te maken die aansluit bij de behoeftes
van de activiteitenbezoeker.

Winsten

Bezig zijn met persoonlijke
ontwikkeling

Voor ouders voelt het veilig aan als hun kind naar de
bibliotheek gaat

Geïnspireerd worden om iets
nieuws te leren

Lage kosten

Behoeftes
Slecht op de hoogte zijn
van bestaande activiteiten

Zeker weten dat je met
leeftijdsgenoten bent

Pijnen
De Boekenberg wordt geassocieerd als plek voor
voornamelijk kinderen en ouderen

Ik kan slecht inschatten wat
het niveau van de activiteit is

Zeker weten dat je met
deelnemers op het zelfde
niveau bent
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Ideeënsessie
Boekenberg
Uit het onderzoek is gebleken dat er verdeeld over de verschillende functies van de
bibliotheek, ook verschillende behoeften, pijnen en winsten zijn. Om de gevonden
behoeften van de jongeren te beantwoorden, zijn we in een creatieve ochtend op
zoek gegaan naar alle mogelijke oplossingen om de bibliotheek beter aan te laten
sluiten bij deze doelgroep.
Voor elk van deze drie proposities zijn in de interviews al een hoop mogelijkheden
en suggesties gekomen vanuit de jongeren. Dit heeft de fundering gevormd voor
de ideeënsessie. Tijdens deze sessie zijn we met zes brainstormvragen aan de slag
gegaan. Deze vragen zijn gebaseerd op de onbeantwoorde klantbehoeften die
bleken uit het onderzoek. Het brainstormen vond plaats in de Boekenberg en werd
uitgevoerd door een multidisciplinair team van verschillende medewerkers van
Probiblio en de Boekenberg.
Het resultaat van de brainstorm is een lange lijst mogelijke ideeën om de jongeren
propositie van de Boekenberg aan te scherpen. Op de komende pagina’s is een
overzicht gemaakt van de meest kansrijke ideeën om de gratis lid propositie richting
jongeren aan te scherpen.

Brainstorm vragen

Hoe kunnen we de
mogelijkheden van het gratis
abonnement voor jongeren
in de spotlight zetten?

Hoe kunnen we de
activiteiten voor jongeren
onder de aandacht brengen
en populairder maken?

Hoe kunnen we de
communicatie naar jongeren
verbeteren?

Hoe kunnen we de
Boekenberg als werkplek
voor jongeren optimaliseren?

Hoe kunnen we het lenen
van boeken aan laten sluiten
bij leesgedrag van jongeren?

Hoe kunnen we jongeren
het gevoel geven dat de
Boekenberg weldegelijk een
plek is voor hen?
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• Campagnes met jongeren in de spotlight
• Humans of the Boekenberg (zoals Humans of
New York)
• Jongeren op posters van de bibliotheek

Jongeren ambassadeurs
• Social media take-overs door jongeren
• Jongeren bestuur / directeur
• Co-creatie sessie over de thema’s van activiteiten

Goede werkplek garantie
•
•
•
•

Ruimtes en computer kunnen reserveren online
Groepsruimtes openstellen
Stilteruimtes introduceren
Avond en weekend studieslots

Gemiddelde moeite

Speciale uitingen voor jongeren

Later doen

Weinig moeite

Meteen doen

Ideeën voor verbetering
Hulp aanbieden vanuit de bibliotheek
• Studie / scriptie spreekuur
• Grammatica checks aanbieden
• Leren om te leren 18+

Studeren leuker en makkelijk maken
•
•
•
•

Studiemaatjes aan elkaar koppelen
Kleine beloning als je komt studeren
Welkom gevoel geven door tekstjes op bureau
Met bordjes aan kunnen geven of je samen wil
werken (met je studie erop)
• Duidelijke stilte- en samenwerkruimtes

Horeca-aanbod
• Gratis percolator koffie in tentamen weken
• Studenten kortingen bij Zinnig (horeca)
• < € 1 snacks

Inspelen op belangrijke momenten
• Tentamenweken aangrijpen voor werkplek
promotie
• Bij verjaardagen of geslaagd zijn feliciteren
• Vakantie momenten gebruiken voor boeken
promotie

Boekentips voor en door jongeren
•
•
•
•

Boekenlegger in boek achterlaten met review
Thema tafel jongeren boeken (co-creatie)
‘Welk boek past bij jou’ flowchart
Tips van BNer’s en influencers

Jongeren uurtjes
• Speciale jongeren dagen op zondagen
• Borreluur na sluiting reguliere tijden
• Avond openstelling voor studeren

Diversiteit in personeel
• Jongeren aannemen bij Zinnig
• Jongeren aannemen voor werkstages
• Slimme jongeren inzetten voor huiswerk
begeleiding

• Stempelkaart met bibliotheek activiteiten, vol is
leuke verrassing
• Kortingen op studiematerialen
• Vriend lid maken en een leuke prijs of cadeau
bon

Collectie voor jongeren verbeteren
• Studieboeken van lokale opleidingen in aanbod
opnemen
• ENG en NL lijslijst voor 6 VWO in aanbod
opnemen
• Meer Engelstalige boeken
• Meer kopieën van populaire titels onder
jongeren
• Thema pakket aanbevelen, serie + boeken +

Gemiddelde moeite

Acties bij abonnement afsluiten

Later doen

Gemiddelde moeite

Later doen

Ideeën voor verbetering
Faciliteiten uitbreiden
• Investeren in populaire materialen (tekentafels,
camera’s etc.)
• Laptop uitleenservice
• Printfaciliteiten uitbreiden, bijv. mogelijkheid om
posters te printen of verslagen in te binden
• Veelgebruikt studie materiaal verkopen

Carrière voorbereiding
• Bedrijvenmarkt organiseren
• Loopbaan coach/adviseur aanbieden of in
activiteiten pakket opnemen
• Sprekers uit verschillende vakgebieden
uitnodigen om jongeren te inspireren en hun
vragen te kunnen beantwoorden

podcasts, etc.

Promotie verbetering van activiteiten
• Reviews over de activiteiten verzamelen
• Introfilmpjes maken voor de activiteiten
• Woordkeus afstemmen op jongeren (visual
thinking vs. tekenen)
• Activiteiten kalender speciaal voor jongeren
• Deze kalender op boekenleggers drukken en in
the Young Adult sectie stoppen
• Randvoorwaarden duidelijker maken, 18 - 25,
beginner - gevorderden levels
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Overwegen

Veel moeite

Ideeën voor verbetering
Angst voor boetes wegnemen
• Boete alarm! Als je het nu terugbrengt wordt je
boete kwijt gescholden
• Ander boetesysteem, geen geld boete, maar
minder boeken mogen lenen bijvoorbeeld

Samenwerkingen opzetten
• Samenwerken met locale opleidingen om
jongeren te bereiken
• Populaire bijbaantjes plekken benaderen
• Clubs met jongeren leden benaderen voor
samenwerkingen van activiteiten
• Samenwerkingen met Happy Italy (buurman),
wederzijdse kortingen
• Lid worden promoten via partners, bijv.
Rabobank tegelijk met jongeren rekening

Lenen nog laagdrempeliger maken
• Bezorgservice (scholieren op bakfietsen brengen
boeken rond)
• Langere leestermijnen voor jongeren
• Ruimere openingstijden (bijvoorbeeld na
schooltijd en op zondag)

De digitale hulpvragen
bij OBVW
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

Klantreis digitale
hulpvraag
De bibliotheken van Voorschoten-Wassenaar hebben veel te maken
met digitale hulpvragen van bezoekers. Deze vragen variëren van het
maken van een printje tot hulp bij de belastingaangifte. Zowel vanuit
de bibliotheek als daarbuiten zijn er veel verschillende initiatieven
die mensen helpen om verschillende soorten digitale hulpvragen
op te lossen. Daarbij komt het gegeven dat de overheid een beroep
doet op bibliotheken om een digipunt vorm te geven waar bezoekers
die digitaal minder vaardig zijn met vragen terecht kunnen. Het
vraagstuk voor dit project was gericht op het in kaart brengen hoe de
ondersteuning van de bibliotheek rondom digitale hulpvragen op
dit moment door de klant wordt beleefd.
Om een beeld te krijgen van hoe de ondersteuning met digitale hulpvragen nu door
de klant wordt beleefd is allereerst een ‘service safari’ in de bibliotheken Voorschoten
en Wassenaar gedaan om te observeren hoe momenteel digitale hulpvragen worden
behandeld. Hierbij is geobserveerd hoe de Formulierenbrigade en het Digi-spreekuur
in Voorschoten en Wassenaar verlopen. Daarnaast hebben wij zowel bezoekers als
vrijwilligers en medewerkers gesproken over hun ervaringen.
Na de service safari zijn er diepte-interviews afgenomen met zowel bezoekers als
vrijwilligers en medewerkers die te maken hebben met digitale hulpvragen. Vanuit de
bibliotheek worden digitale hulpvragen zowel vanuit het gratis digi-spreekuur en de
formlierenbrigade, als bij verscheidene cursussen behandeld. Om een beter beeld te
krijgen van het soort vragen en de diepgang van de hulp, zijn vanuit het onderzoek drie
verschillende klantprofielen vormgegeven. Daarnaast zijn voor de drie verschillende
dienstverleningen compacte klantreizen gemaakt.
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Hoofdinzichten onderzoek
1.

De ondersteuning op digitale
hulpvragen wordt erg
gewaardeerd.
De bibliotheek is een laagdrempelige plek om
naartoe te gaan en spreekt daardoor een breed
publiek aan. Het feit dat vrijwilligers gratis
digitale hulp aanbieden voor uiteenlopende
digitale vragen en apparaten maakt dat men
makkelijk even langs loopt voor allerlei vragen.
Men is dankbaar voor het feit dat er iemand
is om te helpen, en dat de vrijwilligers de
tijd nemen en geduldig zijn. Daardoor is
de vergevingsgezindheid groot als er een
keer langer moet worden gewacht of als het
probleem niet kan worden opgelost.
“Iedereen is heel behulpzaam en bereid om te
helpen. Dat vind ik, iedereen doet zijn best.”
“De mannen wisten niet hoe het moest maar
hebben wel alle moeite gedaan me te helpen
omdat ze het sneu vonden, heel behulpzaam.”
“Ik merk alleen op het gebied van alle nieuwe
dingen dat ze niet hele grote kennis hebben,
maar niets ten nadele van de vrijwilligers!”

2.

Er zijn meerdere teams en
instanties die los van elkaar
bezig zijn met ‘digitale’
ondersteuning.
Zo is er ook ‘Voorschoten voor elkaar’, en het
Heeckeren huis waar vormen van digitale
ondersteuning worden aangeboden, maar ook
de aanpak binnen de bibliotheekvestigingen
Voorschoten en Wassenaar verschilt.
De onderlinge communicatie tussen de
verschillende teams van de bibliotheek ontbreekt
vaak. De verschillende teams weten niet goed
van elkaar wie wat nou precies doet. Zo krijgen
de formulierenbrigade en het Digi-spreekuur
bijvoorbeeld beide regelmatig vragen die te
maken hebben met DigiD, maar zijn er geen
duidelijke afspraken over wie wat oppakt en
op welke manier. Voor de ontwikkeling van het
nieuwe Digipunt is het belangrijk om met alle
teams en organisaties duidelijk te krijgen wie
welke verantwoordelijkheden heeft.
“We weten natuurlijk dat er een
formulierenbrigade is en een
schuldsaneringsclub en dat soort dingen, maar
er is onderling totaal geen contact, nee. Hebben
we niet.”
“Misschien is dat ook wel handig om
een keer te horen waar de vrijwilligers
van de formulierenbrigade mee worden
geconfronteerd.”

3.

Men is zich bewust van de
privacy gevoeligheid van
gegevens maar handhaven is
lastig.
Doordat de digitale hulp aangeboden wordt op
een open plek in de openbare bibliotheek, is
veel informatie ook voor reguliere bibliotheek
bezoekers of andere spreekuur bezoekers te
horen. Dit maakt het lastig om op de juiste
manier met privacy gevoelige gegevens om te
gaan. Vooral voor de formulierenbrigade, waar
de meest privacy gevoelige kwesties besproken
worden, zorgt dit voor onwenselijke situaties.
Bezoekers hebben zelf vaak weinig problemen
met het vrijgeven van privacy gevoelige
informatie omdat de wens voor hulp groter is
dan de angst voor het vrijgeven van gevoelige
informatie. Ze geven gemakkelijk hun
wachtwoorden vrij, en er wordt regelmatig een
beroep gedaan op de vrijwilligers om voor hun
in te loggen of bezig te zijn met bijvoorbeeld
bankzaken.
“Gevoelsmatig zeg ik dat ik de medewerkers van
de bibliotheek voor 99.9% vertrouw.”
“Wat voor richtlijnen rondom privacy kregen jullie
dan als spreekuur werknemers mee?”
- “Geen.”

4.

Het soort en de diepgang van
hulpvragen waar men mee
komt, lopen enorm uiteen.
Er zijn geen duidelijke richtlijnen over wat voor
soort hulpvragen er gesteld kunnen worden.
Hierdoor lopen de vragen enorm uiteen en dat
vergt een brede kennis van de vrijwilligers. Je
kan niet alles weten over alles, dus de vrijwilligers
zijn afhankelijk van elkaars kennis in het
oplossen van problemen. Door dichtbij elkaar te
zitten kunnen de vrijwilligers elkaar helpen bij
het oplossen van problemen.
In het onderzoek hebben we verschillende typen
bezoekers kunnen identificeren. Sommigen
willen hun digitale hulpvraag bijvoorbeeld alleen
beantwoord hebben, terwijl andere mensen de
uitleg en methode helemaal willen begrijpen
en na de hulp ook zelf in staat willen zijn om
dit probleem op te lossen. Deze verschillende
groepen worden later in het verslag verder
toegelicht.
“Dat je toch ook zelf aan het werk gezet wordt.
Want dat werkt vaak nog beter, dat je het even
zelf kan doen en dan weet je gewoon van hee,
wat doe ik verkeerd, en dan kun je dat nog even
vragen.”
“In principe sta ik open voor alle soorten vragen,
ook met camera’s. En met zo’n beamer, of een
fietscomputer, of laatst hadden we een app voor
in de auto die piept als je te hard rijdt.”
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Spanningenmodel
Het spanningsmodel is een visueel overzicht om inzichten te
structureren. Het geeft inzicht in de drijfveren en behoeften van
de klanten. Deze drijfveren en behoeften zijn gestructureerd en
geclusterd in meerdere profielen die de verschillende soorten klanten
representeren.
Uit de analyse werd duidelijk dat mensen naar de bibliotheek komen met enorm
uiteenlopende digitale hulpvragen. In het assenstelsel op de volgende pagina is een beknopt
overzicht te zien van het soort hulpvragen dat wordt gesteld en de diepgang en urgentie die
daar meestal bij horen.
In het onderzoek kwamen verschillende houdingen ten opzichte van het digitale probleem
naar voren. De assen van het model geven deze verschillende houdingen weer.

Ik wil dit doen
Ik ben niet afhankelijk van deze digitale
kwestie. Deze vraag komt vanuit mijn
persoonlijke digitale interesse.

voldoenend

diepgaand
Vragen over
de e-reader

Problemen
met email

Ik wil louter dat mijn
probleem wordt opgelost

Hoe bewerk
ik foto’s?

Gevorderden cursus

Beginners cursus

Hoe moet ik een bepaald
programma installeren?

Ik wil precies begrijpen
hoe het werkt

Whatsapp gebruiken
Vragen over
cookies/privacy

Ik wil geholpen worden met mijn
digitale hulpvraag maar voor
mij is het niet van belang om de
oplossing te begrijpen.

Ik wil begrijpen hoe en waarom
iets op een bepaalde manier wordt
opgelost zodat ik een vergelijkbaar
probleem in het vervolg zelf kan
oplossen.

OV-chipkaart

Rechtsbijstand
Bijstand

Huurtoeslag

Internetbankieren

Verzekering aanvragen

DigiD zaken

Minima aanvragen

Belastingaangifte

duurzaam

noodzakelijk
Ik moet dit doen
Ik ben afhankelijk van deze digitale
kwestie en het is noodzakelijk voor mij
dat deze hulpvraag wordt opgelost.
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Klantprofielen
in het model
Door verschillende behoeften in het model te
combineren ontstaan groepen van klanten die
eenzelfde behoefte hebben. De gevonden groepen
staan hieronder kort samengevat. Op de volgende
pagina’s worden deze verder toegelicht.

Assertieve aanpakkers
Willen meegaan met de digitale tijd maar dit gaat niet vanzelf. Wil
vooral mee kunnen doen met wat nodig is om te kunnen functioneren
in deze digitale maatschappij.

Nieuwsgierige leerling
Zij zijn digitaal vaardig en willen een stap verder gaan dan alleen het
trucje snappen: weten waarom iets op een bepaalde manier werkt
zodat zij in de toekomst ook zelf het probleem kunnen oplossen en de
methode ook op andere problemen kunnen toepassen.

Afhankelijke hulpzoekers
Hebben problemen van serieuzere aard waarvan het noodzakelijk
is dat ze zo snel mogelijk worden opgelost. De afhankelijke
hulpzoekers hebben vaak een moeilijke thuissituatie en zijn doorgaans
doorgestuurd vanuit de gemeente, de huisarts of een andere instantie.

Ik wil dit doen

voldoenend

diepgaand
Vragen over
de e-reader

Advanced cursus
Hoe bewerk
ik foto’s?

Problemen
met email

Ik wil louter
dat mijn
probleem
wordt
opgelost

Beginners cursus

Hoe moet ik een bepaald
programma installeren?

Ik wil
precies
begrijpen
hoe het
werkt

Whatsapp gebruiken
Vragen over
cookies/privacy
OV-chipkaart

Huurtoeslag

Internetbankieren

Rechtsbijstand
Bijstand

DigiD zaken

Verzekering aanvragen
Belastingaangifte

Minima aanvragen

duurzaam

noodzakelijk
Ik moet dit doen
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Assertieve
aanpakker
De assertieve aanpakkers gebruiken digitale apparaten en verschillende
programma’s maar vinden zichzelf geen expert. Ze willen genoeg
kunnen begrijpen en doen om mee te komen in de huidige
maatschappij.
Als ze ergens niet uitkomen zoeken ze actief naar hulp. Ze hoeven digitaal maar een aantal
dingen te kunnen doen maar ze weten wel dat ze plezier kunnen beleven aan het gebruik
van bepaalde apparaten en programma’s, zoals whatsappen met familie. Als deze doelgroep
ergens tegenaan loopt, raken ze nog wel eens in paniek en zijn dan bang om op de verkeerde
dingen te drukken. Hun kinderen en kleinkinderen vragen ze liever niet te veel om hulp
aangezien ze hen niet willen storen en deze generaties alles te snel uitleggen om te kunnen
begrijpen wat er gebeurt.

Ik wil dit doen

Ik wil louter dat
mijn probleem
wordt opgelost

Ik wil precies
begrijpen
hoe het
werkt

Ik moet dit doen

“Ik wil niet op een
gefrustreerde manier de hele
tijd achter die PC zitten. Het
moet wel leuk blijven.”

De assertieve aanpakker heeft behoefte aan...
•
•
•
•

Kunnen doen wat je nodig hebt om te kunnen functioneren in deze digitale maatschappij.
De basis begrijpen van verschillende standaard apparaten en programma’s.
Niet bang zijn om met digitale apparaten te werken.
Meegenomen worden in hoe het probleem opgelost wordt.

• Kunnen reproduceren wat hij/zij heeft geleerd.

De assertieve aanpakker wordt blij van...
•
•
•
•

Iemand die hun digitale problemen kan oplossen.
Persoonlijke hulp van iemand die snapt waar hij/zij het over heeft.
Hulp van iemand met ‘hetzelfde tempo’.
Een cursus of training waar de basis van een apparaat of programma wordt uitgelegd.

• Ruimte voor persoonlijke vragen voor verdieping.

“Omdat ik nog steeds wel vond dat
ik een beetje bij moest blijven. Ik ben
geen digibeet, maar ik ben ook geen
geleerd computergebruikster.”

“Als visite komt dan is het ook leuk
om over leuke dingen te kletsen in
plaats van je schoonvader te helpen
met z’n computer probleem.”

“Ja ik kan het wel vragen aan
mijn kind of kleinkind maar
die doet het dan zo snel en
dan weet ik het nog niet.”

“Ik ben niet helemaal gefocust op
het computergebeuren, maar als
er iets langskomt waarvan ik zeg
daar valt nog wel wat meer over te
leren, of daar valt nog wel wat aan te
verbeteren, dan haak ik dus in.”

59/72

Nieuwsgierige
leerling
De nieuwsgierige leerlingen willen meer dan alleen weten hoe zij met
hun apparaten en programma’s om moeten gaan. Zij willen ook écht
begrijpen waarom iets op een bepaalde manier werkt zodat zij de
methodes kunnen reproduceren en toepassen op andere problemen.
Als de nieuwsgierige leerlingen ergens tegenaan lopen proberen zij er vaak eerst zelf uit te
komen. Deze doelgroep bestaat uit ouderen die op tijd hun apparaten updaten en goed
meekomen met dit digitale tijdperk. Ze verdiepen zich graag verder in digitale middelen
die nodig zijn om mee te komen in de maatschappij, maar verdiepen zich ook in digitale
middelen voor hun eigen plezier.

Ik wil dit doen

Ik wil louter dat
mijn probleem
wordt opgelost

Ik wil precies
begrijpen
hoe het
werkt

Ik moet dit doen

“Mijn man is overleden en hij
deed altijd de financiën op
de computer. Nu wil ik zelf
leren en begrijpen hoe ik dat
moet doen.”

De nieuwsgierige leerling heeft behoefte aan...
•
•
•
•

Digitaal onafhankelijk zijn en zelf alle belangrijke digitale zaken zelf kunnen regelen.
Plezier beleven aan de mogelijkheden van digitale middelen.
Meegaan met de tijd en gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën.
Niet alleen om kunnen gaan met, maar ook doorhebben wat je allemaal met een bepaald
apparaat of programma kunt doen.

• Geroutineerd raken in de handelingen.

“Vroeger op het werk dan kon
je gewoon even bij een collega
langs gaan. Dat heb je natuurlijk
hier niet als gepensioneerde.”

“Het heeft me altijd wel
getrokken, en ik vind dat ik
met de tijd mee moet gaan,
dus toen dacht ik dan ga ik
die cursussen volgen.”

De nieuwsgierige leerling wordt blij van...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke hulp van iemand die snapt waar hij of zij het over heeft.
Hulp van iemand die aanvoelt wanneer het te snel gaat.
Ingaan op de ‘waarom’ achter de stappen die genomen worden.
Kleine groepen met mensen van hetzelfde niveau.
Ruimte voor persoonlijke vragen.
Aantekeningen en overzichtelijke uitleg die zij mee naar huis kunnen nemen.
Zelf herhaaldelijk kunnen oefenen met een bepaald apparaat of programma.
Digitale problemen doorgronden en daardoor verbanden kunnen leggen.
Kunnen reproduceren wat zij hebben geleerd in een cursus.

“Waar je tegenaan loopt
is eigenlijk dat je het niet
vaak genoeg doet om er
geroutineerd in te raken.”

“Jullie leggen het rustig uit,
ik wil het zelf weten hoe het
moet. Ik wil niet dat iemand
het voor mij doet, ik wil het
zelf weten hoe ik het moet
doen.”

“Ik maak ook wel aantekeningen
bij de cursus en dan thuis vertel ik
ook wel wat ik geleerd heb. Ook
wel dingen die voor haar [vrouw]
handig zouden kunnen zijn.”
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Afhankelijke
hulpzoeker
De afhankelijke hulpzoekers vinden het moeilijk om te overzien
voor welk vraagstukken ze welke handelingen moet verrichten. Veel
problemen waar zij tegen aanlopen zijn van serieuze aard en kunnen
financiële gevolgen hebben.
Het is voor deze doelgroep essentieel dat hun problemen snel worden opgelost. De
afhankelijke hulpzoeker komt veelal niet uit Nederland en heeft daarom niet alleen moeite
met de taal, maar ook met het begrijpen van het maatschappelijke systeem. De afhankelijke
hulpzoekers ervaren stress van deze problemen en komen meestal bij de formulierenbrigade
van de bibliotheek nadat zij zijn doorgestuurd vanuit een andere organisatie. Nadat ze een
keer zijn doorgestuurd weten ze de brigade voor soortgelijke problemen zelf gemakkelijk te
vinden.

Ik wil dit doen

Ik wil louter dat
mijn probleem
wordt opgelost

Ik wil precies
begrijpen
hoe het
werkt

Ik moet dit doen

“Een gemeentehuis is minder
laagdrempelig. Er was
bijvoorbeeld een man die vier
keer naar het gemeentehuis
was gegaan maar niet naar
binnen durfde te gaan.”

De afhankelijke hulpzoeker heeft behoefte aan...
•
•
•
•

Zo snel mogelijk zorgen dat de problemen worden opgelost.
Iemand die de weg wijst in het maatschappelijke systeem.
Doorhebben in welke situatie ze zich begeven en begrijpen welke instanties daarbij horen.
Geruststelling en zich gesteund voelen.

• Iemand die helpt met het doorbreken van de taalbarrière.

De afhankelijke hulpzoeker wordt blij van...
•
•
•
•

“De eerste keer is lastig, maar
het gaat steeds beter om uit te
leggen wat ik nodig heb.”

“We zien bij de formulierenbrigade dat 90% van de
deelnemers een buitenlandse
vrouw is, waarvan 80% zonder
man maar met kinderen.”

Weten dat er altijd een plek is waar ze naartoe kunnen met vragen.
Hulp van iemand die aanvoelt wat ze snappen en wanneer het voor hen te snel gaat.
Eén hulppunt waar ze voor uiteenlopende vragen terecht kunnen.
Hulp krijgen in een afgesloten ruimte zodat anderen mensen niet mee kunnen luisteren
met hun problemen.

“Door de taalbarriere kan
ik niet goed uitleggen
wat ik bedoel.”

• Hulp krijgen in een gebouw dat niet intimiderend overkomt.

“Ik werd doorgestuurd naar
de bibliotheek door het WMO,
heel fijn dat hier wel mensen
waren om te helpen.”

“Er komen ook wel eens mensen
die het prima zelf kunnen maar
het gezellig/sociaal vinden of het
eng vinden om alleen te doen.”
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De stappen die doorlopen
worden
Naar aanleiding van de interviews is in kaart gebracht welke stappen bezoekers rond de digitale ondersteuning van de bibliotheek doorlopen.
Deze stappenplannen kunnen gezien worden als de ruggengraat van een klantreis, en geven weer hoe momenteel de meeste digitale
hulpvragen worden behandeld in de bibliotheek. In kaart is gebracht welke fases klanten over het algemeen doorlopen en welke pijnen en
winsten er zijn te onderscheiden.

Formulierenbrigade
Fases

Activiteiten

Grootste
pijnen /
winsten

Na 1e bezoek

Er ontstaat een
probleem

Ik informeer bij de
instantie of gemeente

Ik ga naar de
Formulierenbrigade

Ik wacht op mijn
beurt

Ik word geholpen

Ik ga naar huis

Ik krijg een brief of
een andere trigger
van een instantie.

Ik word doorverwezen
naar de bibliotheek.

Ik wacht tot de
formulierenbrigade
aanwezig is.
Ik reis af naar de
bibliotheek.

Ik ga op een stoeltje
in de buurt zitten.

Ik leg mijn probleem uit.
Ik wacht tot de vrijwilliger het probleem heeft
opgelost.
Ik voer samen met de vrijwilliger een
telefoongesprek.

Ik reis terug naar huis.
Ik wacht tot er
vervolgacties nodig
zijn.

Het is fijn dat er
elke week iemand is
die (kosteloos) kan
helpen.

De bibliotheek
is dichtbij en
toegankelijk.

Soms is het erg druk en kan maar één vraag per
persoon behandeld worden.
Er is weinig privacy waardoor mensen kunnen
meeluisteren met mijn privé probleem.
De vrijwilligers zijn vriendelijk en geduldig.

Soms duurt het zo
een paar weken voor
mijn probleem is
opgelost.

Digi-spreekuur
Fases

Activiteiten

Er ontstaat een
probleem

Ik wacht af

Ik ga naar de
bibliotheek

Ik wacht op mijn
beurt

Ik word geholpen

Ik ga naar huis

Ik kijk hoe urgent het
probleem is.
Ik kijk of iemand in
de buurt mij snel kan
helpen.

Ik wacht tot er een
Digi-spreekuur is.
Ik wacht tot het
probleem urgent
genoeg is.

Ik ga naar de
bibliotheek tijdens
mijn rondje in de stad.

Ik lees een krantje.
Ik luister naar de
andere problemen
die voorbij komen.

Ik leg mijn probleem uit.
Ik volg hoe de vrijwilliger te werk gaat.
Ik probeer te onthouden hoe het opgelost kan
worden.
Ik word doorverwezen naar een andere instantie.

Ik stop het apparaat
waar ik hulp voor
nodig had terug in
mijn tas.

Het is fijn dat
de bibliotheek
toegankelijk is.

Soms is het te druk
en duren sommige
problemen heel lang.

De vrijwilligers zijn geduldig en handelen op
mijn eigen tempo.
We kunnen niet diep genoeg op de materie in
gaan om echt te doorgronden hoe het werkt.

Ik snap niet goed
genoeg hoe het werkt
om het een volgende
keer zelf op te lossen.

Grootste
pijnen /
winsten

Cursus volgen
Fases

Activiteiten

Grootste
pijnen /
winsten

Ik

og
och n
heb t

raag

een v

Ik wil het zelf snappen

Ik loop tegen de beperkingen van
mijn digitale kunnen aan

Bewustwording

Ik informeer wat ik nodig heb om
een cursus te kunnen doen

Ik volg de cursus

Onthouden en onderhouden

Door omstandigheden moet ik nu
zelf meer digitaal doen.
Ik merk dat het steeds moeilijker
wordt om mee te komen in de
maatschappij.

Ik zie het aanbod en de data van
de cursussen in de mail of in het
krantje.
Ik word door iemand anders op
een cursus gewezen.

Ik doe navraag bij de bibliotheek
wat de cursus precies is (niveau,
apparaat, etc.).

Ik volg de les.
Ik stel vragen.
Ik word doorverwezen naar het
Digi-spreekuur.

Ik probeer te onthouden wat ik
geleerd heb.
Ik probeer te herhalen wat ik
geleerd heb.

De krant is een goed
promotiemiddel om de
doelgroepen te bereiken.
Het dorpse gevoel helpt voor de
mond tot mond reclame.

Het niveau van de cursus is niet
altijd even duidelijk.
Er zijn geen cursussen voor Apple
producten.

Het is fijn dat er in kleine groepen
gewerkt wordt en er daardoor veel
persoonlijke aandacht is.
Door samen tegelijk aan dezelfde
opdracht te werken leer je meer.

Het niet dagelijks nodig hebben
van de informatie maakt het lastig
om de kennis te onderhouden.
Er is geen ‘hand-out’ en
meeschrijven is lastig in
combinatie met oefenen.
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Ideeënsessie OBVW
Uit de hoofdinzichten kwam allereerst dat de bezoekers het enorm waarderen dat
zij met hun digitale hulpvragen bij de bibliotheek terecht kunnen. Echter, door de
vele instanties en teams die los van elkaar bezig zijn met hulp aan te bieden voor
digitale vragen, is het zowel voor de bezoekers als de vrijwilligers/medewerkers
soms lastig om in te schatten waar de grenzen liggen van de hulpvragen die
worden behandeld. Daarnaast worden de bezoekers geholpen in open ruimte. Dit
maakt het laagdrempelig om langs te komen en het maakt het voor de vrijwilligers
en medewerkers makkelijk om met elkaar te overleggen. De open ruimte en het
openbare netwerk maken het wel lastiger om privacy te waarborgen.
Met de bovenstaande inzichten zijn wij tijdens de ideeënsessie aan de slag gegaan om gezamenlijk
te onderzoeken hoe de huidige dienstverleningen verbeterd kunnen worden. 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.

Brainstorm vragen

Hoe kunnen we de digitale
ondersteuning inclusief
maken voor alle gebruikers?

Hoe kunnen we het beste
omgaan met privacy?

Hoe kunnen we de
gebruikers stimuleren om de
oplossing te begrijpen en te
reproduceren

Hoe kunnen we het
huidige digitale aanbod
stroomlijnen?
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Weinig moeite

Meteen doen

Ideeën voor verbetering
Welk hulppunt helpt mij

Terugblik op je hulpverlening

• Duidelijk maken bij alle medewerkers en vrijwilligers
welk hulppunt waar voor is (en waarvoor niet)
• Flowchart maken om uit te vinden welk hulppunt het
best past bij jouw probleem
• Host bij de ingang die je kan helpen om het juiste
spreekuur te raadplegen
• Bijeenkomst organiseren met alle medewerkers en
vrijwilligers voor kennisdeling over wie wat kan en
doet

• Hand-outs bij cursussen
• Opnames of aantekeningen na uitleg op de
spreekuren
• Notieblokken en pennen klaarleggen en zo
bezoeker motiveren alles op te schrijven

Privacy quick wins
• Werken met een gesloten wifi netwerk tijdens de
spreekuren en cursussen
• Cheatsheet / flowchart wat wel en niet mag ophangen
aan de muur
• Een aparte ruimte voor de spreekuren, niet in de open
ruimte van de bibliotheek
• Vrijwilligers trainen hoe ze met gevoelige informatie
en gevoelige vragen om kunnen gaan

Veelgestelde vragen
• Foldertjes met uitleg van veel voorkomende
problemen om gratis mee naar huis te nemen
• Alle veel voorkomende vragen duidelijk stap-voor-stap
behandelen op de website

• Poster campagne met alle verschillende
initiatieven die bij de bibliotheek plaatsvinden
• Informatie bijeenkomsten over het aanbod van
de bibliotheek in buurthuizen
• Kleurcodes voor typen hulpverlening (overheid is
blauw, alles met een stekker is rood etc.)
• Deze kleurcodes doorvoeren in de kleding van
de vrijwilligers en de fysieke ruimtes

Veel moeite

Centrale communicatie over aanbod

Overwegen

Gemiddelde moeite

Later doen

Ideeën voor verbetering
Hulp aan huis
• Digi-spreekuur on tour
• Het geven van cursussen in verzorgingscentra

Ultiem inclusief
• Het maken van animaties en filmpjes voor op de
website
• Een tolk betrekken bij de spreekuren
• Verschillende niveaus aanbieden, ook voor
gevorderden

Het is echt waar, we zijn altijd
bereikbaar
• 12/7 bereikbaar voor hulp via een whatsapp
nummer
• Klantenservice uitbreiden voor Digi-vragen

Duidelijke scope
• Een intake gesprek om een behandelplan op te
stellen voor ingewikkelde vraagstukken
• De grenzen van de dienstverlening in kaart
brengen, wat doen we wel en wat doen we niet,
waar moet u dan naar toe?
• Een helder overzicht binnen de bibliotheek
welke werknemers wat wel en niet kunnen
• Een centraal spreekuur waar alle initiatieven
samenkomen, zodat de klant altijd goed zit
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