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De resultaten van de ideegeneratiesessie

Resultaten DOK 
Delft - Klantreis 

schoolactiviteiten



Ideegeneratie - Afstemmen

Grootste 
winsten

Grootste
pijnen

Activiteiten

Belangrijkste 
behoefte

Aansluiten bij 
thema’s school
Directe aansluiting 
zoeken bij de leer 
thema’s van de 
scholen

Verduidelijking 
van winsten
de “ what’s in it for 
me” duidelijk maken.

Mascotte van 
de bieb
Een mascotte die 
voorbereiding doet 
van evenementen en 
langs scholen gaat.

Koop directeur 
om
Bied de scholen beter 
lesmateriaal zonder 
dat dit hen zelf 
budget kost. 

Leesconsulent 
als leerkracht
De leesconsulent 
inzetten als 
vakleerkracht voor 
een duidelijkere 
connectie met de 
bieb.

“Hack” de 
studiedagen
Pik studiedagen 
van de docenten 
in om samen te 
brainstormen over 
overkoepelende 
thema’s

Pizza avond 
organiseren
Inspraak sessie in 
de vorm van een 
pizza avond waar 
docenten inspraak 
kunnen hebben over 
activiteit thema’s.

Kinder 
directeur
Zet een kind 
directeur in voor een 
betere aansluiting 
en raakvlak bij de 
onderwerpen van de 
activiteiten.

Online 
community
Online community 
opzetten voor leraren 
en ouders

Ik filter binnengekomen activiteiten
Ik overleg activiteiten met andere 
leraren

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

Met DOK activiteiten afstemmen op 
het les program

Mislopen van activiteiten door te 
langdurige interne beslissingen

Dingen doen die de kinderen normaal 
gesproken niet zo snel meemaken

Moeite oudere kinderen te blijven 
prikkelen door bekendheid met veel 
activiteiten.

Weinig 
moeite

Enige 
moeite

Veel 
moeite

Donker-oranje: Meteen doen 
Licht-oranje: Doen
Zwart: Overweeg of probeer

Kinder 
ambassadeur
Laat kinderen 
stemmen op activiteit 
thema’s en zet ze in 
als ambassadeur van 
deze thema’s “ Juf, ik 
wil... “ 
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Ideegeneratie - Inleven

Spijbelen in de 
bieb
Door de activiteit 
anders te noemen 
de kinderen 
enthousiasmeren. 
Spijbelen in de 
bibliotheek. meerdere 
activiteiten, vrij 
toegang.

Testimonia 
andere scholen
Andere scholen 
testimonia laten 
schrijven over de 
activiteiten zodat je 
sneller overtuigd bent 
van de kwaliteit van 
de activiteiten. 

“ Geheimpje” 
bij kinderen
Via de kinderen 
een “ geheimpje” 
verspreiden. Dit is 
informatie over de 
activiteit die via de 
kinderen verspreid 
wordt.

Kalender  
sturen
Leuke kalender sturen 
met de activiteiten die 
de bieb door het jaar 
heen doet.

Vloggen over 
activiteiten
Vloggen over leuke 
activiteiten om 
makkelijker bereikbaar 
te worden.

Kaartjes sturen 
met fun facts
Kaartjes met fun facts 
sturen over de bieb 
of over activiteiten 
om alvast voor te 
bereiden .

Digibord intro 
e-learning
Alvast de kinderen 
voorbereiden 
met door de 
bieb aangeleverd 
e-learning via 
digibord

Community 
van leraren
Een community van 
leraren voor faq. 
en het posten van 
evenementen of 
leuke activiteiten.

Gadgets
Gadgets sturen die 
gerelateerd zijn aan 
de activiteiten of ter 
voorbereiding van de 
activiteiten.

Ik wil ontzien worden in 
de hoeveelheid werk van 
voorbereiding en afsluiting

Voorbereidingen die niet in het 
actuele thema past.

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

Extra werk moeten doen

Lesplan en materialen krijgen voor 
voorbereiding en afsluiting.

Grootste 
winsten

Grootste
pijnen

Activiteiten

Belangrijkste 
behoefte

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

Weinig 
moeite

Enige 
moeite

Veel 
moeite

Donker-oranje: Meteen doen 
Licht-oranje: Doen
Zwart: Overweeg of probeer
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Ideegeneratie - Ontvangen

Kinder 
stemrecht 
Kinder stemrecht 
geven op activiteiten. 
Dit faciliteren naar de 
scholen toe vanuit de 
bieb. 

Het leukste 
idee
Wie heeft het leukste 
idee? Een competitie 
in de bieb waar de 
kinderen kiezen 
voor de activiteiten. 
Dit gebruiken voor 
marketing. 

Jaarkalender 
sessie 
Het faciliteren van de 
jaarkalender sessie 
van de school of 
een studiedag in de 
bibliotheek.

Evenementen 
voor inspiratie
Mini inspiratie events 
organiseren voor 
scholen voor het 
scala aan activiteiten 
en inspiratie leer 
thema’s

Online 
community
Community online 
opzetten voor het 
delen van events en 
krijgen van imput van 
leraren en ouders.

Account 
managers
Een relatie opzetten 
met bijvoorbeeld de 
lees consulent

De nacht van..
Tijdens events zoals 
museum nacht 
ook meedoen en 
hier informatie 
verschaffen.

Bieb Tuctuc
Een mobiele bieb die 
langs de scholen gaat 
en de leraren voorziet 
van informatie.

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

Ik wil gedurende het jaar bericht krijgen 
over relevante educatieve programma’s die 
weinig organisatie en budget vereisen.

Te veel en te uitgebreide informatie 
binnen krijgen om alles te lezen.

Gemakkelijk meer info ontvangen

Informatie binnen krijgen via 
verschillende kanalen (ouders, 
directie, kinderen zelf)

Pro-actief moeten zoeken op websites 
voor geschikte activiteiten of info.

Grootste 
winsten

Grootste
pijnen

Activiteiten

Belangrijkste 
behoefte

Weinig 
moeite

Enige 
moeite

Veel 
moeite

Donker-oranje: Meteen doen 
Licht-oranje: Doen
Zwart: Overweeg of probeer
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De resultaten van de ideegeneratiesessie

Resultaten AanZet - 
Klantreis activiteiten 

bezoeken



Ideegeneratie - Ontdekken & Delen
- Ouders met jonge kinderen 

Grootste 
winsten

Grootste
pijnen

Activiteiten

Belangrijkste 
behoefte

Opvolgingsmail 
sturen
Met opvolgingsmail 
inspelen op 
activiteiten in de bieb.

Toolkit voor 
education
Een toolkit voor 
educational partners 
waar het aanbod 
duidelijk in terug 
komt.

Win actie 
gebruiken
Gebruik winacties om 
mensen te verbinden 
aan de bieb en de 
activiteiten.

Podcast 
opzetten
Zet een podcast op 
waarin interessante 
thema’s worden 
besproken.

Iets mee naar 
huis.
Iets mee naar huis 
nemen om samen 
met kind te doen of 
the spelen.

Goed leren van 
je kind
Dat je kind het 
“goed” leert, zoals 
bij bepaalde struikel 
vakken. Taal, rekenen. 

Ontzorgen 
ouders
Zorgen dat ouders 
niet hoeven om 
te kijken naar hun 
kinderen voor 
bepaalde tijd.

Werkplekken 
faciliteren
Werken terwijl je kind 
bij de activiteit zit. Zo 
kan je je eigen ding 
doen.

Community 
van ouders 
Opzetten van 
een community 
van ouders van 
jonge kinderen die 
ervaringen kunnen 
delen over workshops

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

Ik wil mijn (of iemand anders’) horizon 
verbreden

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

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

Het moment dat de nieuwsbrief met 
activiteiten binnenkomt

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

Weinig 
moeite

Enige 
moeite

Veel 
moeite

Donker-oranje: Meteen doen 
Licht-oranje: Doen
Zwart: Overweeg of probeer

Ontdekken:
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Ideegeneratie - Ontdekken & Delen 
- Tieners

De 3e helft
Een derde helft 
in nazorg na een 
evenement of in de 
vorm van een bedank 
mail/navolging.

Debatavond 
organiseren
Een debatavond 
organiseren 
aansluitend op de 
leeslijst van tieners.

Win-actie 
gebruiken
Gebruik win-acties 
om mensen te 
verbinden aan de bieb 
en de activiteiten.

Bibliotheek-
nacht
De bibliotheek 
nacht sleep-over. 
Een evenement 
gefocussed op social

Escape room
organiseren
Een evenement met 
nadruk op een sociaal 
aspect.

Taal & Muziek 
combineren
Combineer 
verschillende velden 
van interesse, 
muziek en taal wordt 
bijvoorbeeld rap. 

Bezoekerspas 
snelle wifi
Zo trek je ook een 
ander publiek naar de 
activiteiten. 

Influencers 
inzetten
Inzetten van 
influencers om 
meer bekendheid te 
genereren.

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

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

Geen foto’s of filmpjes van activiteiten 
hebben

Leuke contacten overhouden aan 
activiteiten

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

Je resultaat van de activiteit niet altijd 
kunnen delen of meenemen

Grootste 
winsten

Grootste
pijnen

Activiteiten

Belangrijkste 
behoefte

Weinig 
moeite

Enige 
moeite

Veel 
moeite

Donker-oranje: Meteen doen 
Licht-oranje: Doen
Zwart: Overweeg of probeer

Delen:
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De resultaten van de ideegeneratiesessie

Resultaten Rijn & 
Venen -  

Klantreis lid worden



Ideegeneratie - Lid worden / Opstarten

Grootste 
winsten

Grootste
pijnen

Activiteiten

Belangrijkste 
behoefte

Vrijwilligers 
regelen het
Vrijwilligers meer 
verantwoordelijk. 
geven zoals pasjes 
aanmaken etc.

Pro-actieve 
houding
Vrijwilligers  
faciliteren zodat 
ze een pro-actieve 
houding kunnen 

aannemen (ipads etc.) 

Social media 
opzetten
Social media op 
multichannel inzetten 
en bij laten houden 
door vrijwilligers. 
Zo is er meer 
engagement met het 
publiek.

Ambassadeurs 
laten promoten
Ambassadeurs, 
enthousiastelingen 
van de bieb in de arm 
nemen om de bieb 
te promoten. (Evt. 
influencers.)

Welkoms 
campagne 
Instellen van een 
welkomsmail en 
eventuele vervolg 
mail met nieuwe 
content

Flexibele 
abonnementen
Flexibele 
abonnementen, 
maand abo’s en 
strippenkaarten.
 

Boete vrij 
worden
Geen gedoe meer 
met boetes, voor 
iedereen of alleen 
jongeren. lang 
houden is kopen.

Minimale data 
bij aanmelden
Niet te veel data 
vragen bij aanmelden, 
eventueel later pas 
identificeren.

Familie 
account 
Net als bij Netflix, een 
familie account, zodat 
je kan delen met 
anderen.

Eenvoudig 
platform 
Alles op 1 account. 
puur voor gemak.

Ik vul het inschrijvingsfomulier in
Ik ontvang mijn pas
Ik krijg een inleiding en rondleiding
Ik leer de bibliotheek kennen
Ik vraag hulp

Ik wil meteen na inschrijving mijn pas 
hebben
Ik wil het meest uit mijn lidmaatschap 
halen

De voordelen van lid zijn ontdekken

Geen of een onvolledige introductie 
gekregen hebben

BInnen 10 minuten lid zijn, pas 
hebben en kunnen lenen

Geen duidelijk moment hebben 
waarop men officieel lid is

Weinig 
moeite

Enige 
moeite

Veel 
moeite

Donker-oranje: Meteen doen 
Licht-oranje: Doen
Zwart: Overweeg of probeer

Welkomst 
campagne 
Instellen van een 
welkomstmail en 
eventuele vervolg 
mail met nieuwe 
content.

Laagdrempelig 
proberen
Proefabonnement om 
te delen met anderen/
andere mensen 
meenemen naar 
activiteiten.

Imago 
verandering
Van een stoffig naar 
een open imago en 

zo plezier aangeven.

Eenvoudige 
apparatuur
Eenvoudige 
apparatuur met een 
duidelijke handleiding 
maakt het makkelijker 
tot gebruik

How-to 
filmpjes
How-to filmpjes ter 
uitleg, om zaken 
makkelijker en 
duidelijker te maken
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Ideegeneratie - Ontdekken

Ik wil nieuws schrijvers en 
boeken ontdekken die zijn 
afgestemd op mijn smaak

Beperkter aanbod in kleinere 
vestigingen en onduidelijkheid 
wanneer dit wordt ververst

Groot, actueel en verversend aanbod

Digitale boekconcepten zijn niet 
op het niveau van commerciële 
concurrenten

Op een spontane manier nieuwe 
schrijvers ontdekken

Grootste 
winsten

Grootste
pijnen

Activiteiten

Belangrijkste 
behoefte

Ik word getriggerd om een bepaald boek 
te zoeken
Ik snuffel door het aanbod
Ik zoek een specifiek boek

Adwords 
campagne
Adwords campagne 
die naar de bieb 
verwijzen bij 
gerelateerde 
zoektermen. bijv: 
storytell = Bieb 
luisterboeken.

Welkomst- 
pakket
Doelgroep 
gespecificeerd 
welkomstpakket voor 
nieuwe leden.

App i.p.v. pas
Boeken scannen met 
app ipv pas. (lenen, 
reserveren, Informatie 
etc.)

Bieb pop-up
Een bieb pop-up store 
in de vorm van een 
Bieb fiets of container 
die mobiel is.

Weinig 
moeite

Enige 
moeite

Veel 
moeite

Donker-oranje: Meteen doen 
Licht-oranje: Doen
Zwart: Overweeg of probeer 2/3



Service Design

Thanks!
 
Voor vragen, bel Jeroen op 
06-51557540

of email hem @ 
jeroen@koosservicedesign.com
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