


Customer Journey
reserveren en 

verlengen



Aanpak BiebPanel

• Hoofdvraag: Hoe ervaren leden het 

proces van reserveren en verlengen?

• Veldwerk eind 2017

• Doelgroep: bibliotheekleden die 

reserveren en/of verlengen

• Respons: 17.000 bibliotheekleden, 63% 

van het totale Panel
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Klantreis – Reserveren 

Afhandeling
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Klantreis – Verlengen 

Verlengen

Plaatsen
Gebruiks-

gemak
app

Gebruiks-
gemak
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Website

Mede-
werkers



Hoofdinzichten

• Reserveren en verlengen veelgebruikte 

dienst

• Tevredenheid is hoog

• Website nog niet altijd op orde

• Gebruik van de app nog beperkt

• Medewerkers belangrijk voor senioren

• Online catalogus voor verbetering 

vatbaar

• Behoefte aan indicatie levertermijn
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Reserveren en verlengen 

veelgebruikte dienst

9%

18%

65%

9%

Alleen gereserveerd

Alleen verlengd

Zowel verlengd als
gereserveerd

Geen van beide



Tevredenheid is hoog, ongeacht manier

Reserveren Verlengen

website 60% 34% 57% 39%

medew
64% 31% 50% 42%

app
66% 31% 66% 30%

publiekspc
46% 45% 45% 47%



Website

Reserveren Verlengen

website 69% 71%

medew
12% 4%

app
12% 13%

publiekspc
6% 12%

“Hoe heeft u de laatste keer uw boek(en) bij de bibliotheek gereserveerd/verlengd?”



Online catalogus: bijna 1 op 

de vijf neutraal/negatief

Boeken zijn niet te vinden 

op titel, als je verder zoekt 

bij de schrijver vind je hem 

wel of andersom. 

Je moet vaak lang puzzelen 

voordat je een titel 

gevonden hebt

Ik kan er heel slecht 

mee omgaan. Loop 

voor het gemak naar 

de balie en daar 

wordt ik geholpen.

Raak in de war bij 

de vele info die je 

krijgt. Een aantal 

jaren geleden kon ik 

het wel zelf.



Indicatie levertermijn

Van sommige 

reserveringen hoor ik 

nooit meer wat, ook niet 

wat er aan de hand is. 

Tenslotte schrap ik die 

dan maar weer.

Het zou handig zijn om aan 

te geven wanneer je het 

boek ongeveer kunt 

verwachten. Wat nu lastig is 

dat bij reservering in de 

eigen bibliotheek niet 

bekend is hoeveel 

reserveringen er nog voor in 

de rij staan.



Vervolg vanuit ProBiblio

• Indicatie wachttijd bij reservering, 

• Automatisch bericht bij overschrijding,

• Tonen ebook versie

– Project toekomstgericht IBL

• Indicatie kosten buiten provincie

• Verlengen standaard aanvinken alle 

materialen

• Onthouden wachtwoord

• Inloggen als gezin

• Anders dan met pasnummer inloggen12


